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ΕΚΔοΣΙΣ «ΠΑπΥΡοΣ-πΡ ΕΣΣ» Ε.Π.Ε,

Διεýθwσιò 'Εκδüσεωò

ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διεýθυνσιò ΣυντÜξεωò

ΔΗΜ. ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ

Αýτοπαρουσßαστò
Τü πρþτο τεýχοò τÞò «ΙΣΤΟΡΙΑΣ» εßναι πραγματικÜ παρ-

0ενικü ! ¼χι μüνο γιατß εßναι Þ πρþτη ζοιντανÞ παρουσßα
του στüν μαγευτικü κüσμο τþν Ýκδüσεων, ÜλλÜ γιατß εßναι
καß τü πρþτο βÞμα Ýνüò νÝου εßδουò περιοδικοý, Ýντελþò Ü-

γνþστου στüν τüπο μαò ΤÜ ξÝνα πρüτυπÜ του Ýχουν κατα-
κτÞσει πολλÝò χþρεò καß ÝξησφÜλισαν διεOνþò ÝκπληκτικÝò
κυκλοφορßεò.

'Η κεντρικÞ ßδÝα Üπü τÞν üποßα δημιουργÞθηκε τüσο εýρý
Ýπι7"ειρηματικü Ýκδοτικü ÝνδιαφÝρον, τü üποßον δικαιþνει Þ
τεραστßα ÜπÞχησßò του στü Üναγνωστικü κοινü, βασßσθηκε
σÝ μιÜ πολý ÜπλÞ παρατÞρησι:

"Οτι üλοò ü κüσμοò Üνδρεò καß γυναßκεò, καß παιδιÜ Üκü-
μη - αýτü ποý δια),Ýγουν πρßν Üπ' üλα γιÜ νÜ διαβÜσουν, μü-
λιò κρατÞσουν στÜ χÝρια τουò üποιαδÞποτε Ýφημερßδα Þ πε-

ριοδικü, εßναι κυρßωò τÜ «κομμÜτια», τÜ Üρθρα, ποý ÜναφÝ-
ρονται σÝ ßστορικÜ γεγονüτα.

Αýτü Üκριβþò τü Ýπιχειρημιατικü ÝνδιαφÝρον, ÜλλÜ καß Þ
φιλοδοξßα νÜ προσφÝρη στü Ýλληνικü κοινü Ýνα πολιτισμüνο
καß Ýπιμορφωτικü περιοδικü, üδÞγησαν τÞν «ΠÜπυροò ΠρÝòò»
στÞν ÝλληνικÞ Ýκδοσι τοý περιοδικοý «ΙΣΤΟΡΙΑ», ΜÝ τÜ
τεχνικÜ μÝσα ποý διαθÝτει ü Ýκδοτικüò üργανισμüò μαò, μÝ
τßò συνεργασßεò ποý Ý,ßησφÜλισε διεθνþò καß στüν Ýλληνι-
κüν χþρο, Ýλπßζομε üτι Þ ÝλληνικÞ Ýκδοσιò τÞò «tΣΤΟΡΙΑΣ»
δÝν θÜ ýστερÞση σÝ ÝμφÜνισι καß ποιüτητα Üπü τοýò ξÝνουò
συναδÝλφΟυò Τηò' 

«πÜπυροò πρÝòò»

Πολεμισταß
τÞò ΜπιÜφρα.
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1,{Ε τΗlß

fO πρωτο τεδχσò θελÞσαμε νÜ δßνη, üσο
γßνεται πιü üλοκληρωμÝνη τÞν φυσιογνω-
μßα τοý περιοδικοý μαò. Καß κρßναμε üτι
θÜ Þταν σοβαρÞ παρÜλειψιò, Üν δÝν φρον-
τßζαμε νÜ ÝμφανισθÞ Ýνα τüσο χαρακτη-
ριστικü γνdτρισμÜ του, üπωò εßναι οß σε-
λßδεò τοý διαλüγου του μÝ τοýò Üναγνþστεò.

Γι'αýτü ÜπευθυνθÞκαμε σÝ διÜφορα
Üγνωστα πρüσωπα, μÝ τü τηλÝφωνο καß μÝ
ÝπισκÝψειò συντακτþν μαò, üπωò Ýπßσηò
καß σÝ φßλουò.τþν Ýκδüσεων τοý <<Παπý-

ρου». ΖητÞσαμε νÜ μÜò ýποβÜλουν κÜποιο
Ýρþτημα σχεα,κü μÝ τÞν ºστορßα, στü ü-
ποßο θÜ Ýπιθυμοýσαν νÜ Ýχουν τÞν ÜπÜν-
τησι τοý 6εριοδικοý. ¼ κýκλοò τþν προ-
σþπιüν ποý ÝπιλÝξαμε, προσπαθÞσαμε νÜ
Ýχη σÝ κÜποιεò Üναλογßεò τÞν σýνθεσι τοý
Üναγνωστικοδ κοινοý πρüò τü üποßο Üπευθý-
νεται τü περιοδικü. ΦυσικÜ Þ στÞλη μαò θÜ
φιλοξενÞ εýχαρßστωò καß Üπüψειò Üναγνω-
στþν μαò Ýπß διαφüρων ßστορικþν θεμÜτων.

Τü ΠεντÜγωνο

'Ο κ. Γεþργιοò Περδικßδηò, Üπü τÞ Νßκαια, Ü-
σκοýμενοò δικηγüροò, ρωτÜ τß εΙναι τü Πεß;ι,τÜγωγο
καß πþò ÝπεκρÜτησε Þ üνομασßα αýτÞ στÞν qýγχρονη
στρατιωτικÞ üρολογßα.

¸ üνομασßα αýτÞ Ýχει δοθÞ στδ ýπουργεßο ¶-
μýνηò χαΙ στδ γενιχδ Ýπιτελεßο τþν Ýνüπλων δυ-

¹ ßερüτηò τÞò ÜγελÜδοò στÞν ºνδßα
'Ο κ, ΔημÞτριοò Θ, Καλιτσοýνηò Üπü τÜ ΠατÞ-

σια, δικηγβροò, θßι Þθελε νÜ το6 ποýμε γιατß Þ Üγε-
λÜδα στÞν'Ινδßα θεωρεßται Ιερü ζþο καß Üπαγορεýτ
ται αýστηρþò Þ σφαγÞ τηò.

.τßò σχÝσε_ωò
Þ τετÜρτη &πδ
ποý περιfoει π
χüσμου. ΣÝ Ýν
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. . . τι) χαqοýμενη στιγμÞ, τι)τ, τιßσο ýερμÞ, τι)ν τüσο ÜξÝχαστη. Εßναι
ýαυμÜσιο ιιÜ σÝ ýυμιιýνται-τιαß 1ιß $1ιμÜσαι. "Εγα χλßχ-χι'η στιγμÞ«Ýχεß-
νη,,ιßπιιτιιπþι,εται γιÜ πÜντα.Τß)ι, χqιτ,τÜτε διχÞ σαò χαß τÞν χαßqεσýε χÜýε
φιιqÜ.Iß'αýτδ,ßßλλωστε.ýπÜρ7ιιυτ, τÜ Ýγχροιμα φßλμ τÞò KODAI( Ι

λ]τÞ Þ οφ2ο;ßδ,ι Ι!ßσΧtτοι σ|ßlν Ιßσω Ι),ιτηι\ ιýOε ß,ιΙlσι,ι;
ß γχυ,,,γ ι1: γ.,τ υ,,,,ιq ιο; Κυ υ Αι ι rLι ι R χαι ß,,,., -ßτ,ι,, ιß τ ηι,|gι,),η
αυΙοτητο τι,τ qωτυ.),ρσφιD| σα:
º'Ü ιrιχÜ σα: ;1χι!ιýμι φιλμ: λ0l],Jti JΖι;ιΙιετι ιÜ ßι7ιτισαοßν
diij ι,)ι t{urJIi ΕΙται ιιý σß,,,υυρο !

Ξ
¸:οιο φ ιμ koDAk ruι koDAK ΕκτΑòΗRοιι. I{οdεΚ
YLo ιομπρυ ι]τρωμυ òLlDEs, ΚΟDΑcοιΟR τ,ß ß.γτΓß,μιò φ!,ιυγρυυι.ò
πωλο§γτοι σ'δλα τü Χοτοσιημοτα ßοýßßσρτÞ τü σημα,ßÞò KoD^K Ξ,ΔΛΕκτΩΡ,,
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ΣΥΣΚΕ ΥΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
STUDιo

ΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

BRONCOLOR
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΩΤοΓΡΑΦΕΙΑ κ.τ.λ,
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Αß συσκευαß BRONCOLOR εßναι εý7ριlσται,
Üποτελοδνται Üπü ποικßλουò τýπουò κεφαλþν λαμ-
πτÞρων, φÝρουν ÝξαρτÞματα διÜ τÞν ρýθμισιν τÞò
ÝντÜσεωò τοý φωτüò, τÞν κατεýθυνσιν αýτοý καß φßλ-
τρα διÜ διαφüρουò χρωματισμοýò.

¹ δýναμιò τþν συσκευþν BRONCOLOR δßδει
μεγÜλη εýχÝρεια λειτουργßαò των Ýντüò μεγÜλου STU-
DIO. ¾πÜρχει μεγÜλη ποικιλßα συσκευþν BRON-
COLOR δι'üλαò τÜò ÜπαιτÞσειò σαò.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΙΙΡΟΣΩΠΟΙ

Aoor ΜΠΑΚοΠοΥΛοΙ ο.ι.
ΘησÝωò Ι6 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλ. 234.771 - 222.θ80
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Τü τÝλοò τοý θωρηκτοý <<ΓιαμÜτο»>

'Ο κ. 'ΑνÜργυροò Π, Σαμαρτζßδηò, εßσαγωγεýò,
Üπü τüν Κορυδαλλü (Νικαßαò),θßι Þθελενßι μÜθη ποια
|ßταν τÜ, μεγαλýτερα θωρηκτÜ στüν Δεýτερο Παγκü-
σμιο Πüλεμο καß ßδιαßτερα ποιü Þταν τü τÝλοò τοý ßα-
πωνικοý «ΓιαμÜτοι».

Στßò ßαπωνιχÝò θÜλασσεò τδ θωρηχτδ «ΓιαμÜτο»

«Βßσμαρχ» Γερμανßαò 73.000 τüννων).





ΔΙΑΛοΓοΣ t"rΞ ΤΗΝ ΙΣΤοΡΙΑ

λαγοò_ τοß ΜπονομιζÜχι, ¸ βýθισßò τουò σÞμανε
τü τÝλοò τοδ ßαπωßιχοý στüλου.
. Οß &μεριχανιχÝò δυνÜμειò χατÝλαβαν τÞν 'Οχι-

νÜουα τδν ºοýνιο τοý ßδιüυ χρ6νου. ΣτÞν μÜ,χη Ýχα-
σαν 33 πλοßα. Καß οß ºÜπωνÝò 100.000 &νδÞßò.

Τü πρþτο πολεοδομικü σχÝδιο
τÞò ¸λληνικÞò πρωτευοýρηò

στÞν «'Εφημε-
Üριθμüò 95 Ι4

υò τþν οßκοδο-
μþν καß τοδ συστÞματοò dομÞσεωò»,
ü κ. ΣωκρÜτηò Φερεντßνο τÞν'ΓλυφÜ-
δα, θÝλει νßι μÜθη πüτε 'Ελλιßδα ü
πρþτοò νüμοò γιßι τü πdεοδομικü σχÝδιο τÞò'ΑθÞναò,

ΜΟ^ΙΣ ΕΞΕΑΟΘΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΑΤΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ
ΤοΜοI ,5

_ . ΣιÞψg μÝγα (3Ι,5Χ23,5 Ýκ.) 3.426 σε?τ,, 654 Ýγχρωμεò εßκüνεò (Ι30 üλοσÝλι-
δεò), 2,596 εßκüνεò μαýρεò, 23Ι σχÝδια καß χαρßÝò "«ß ss Ζ76ελ. «οι Ýß""ß.
πολýχρωμοι χÜρτεò.

Τü μεγαλýτερον πρωτüτυπον Ýλληνικοý Ýργου ποý Ýξεδüθη τÞν τελευταßαν
30ετßαν. ¸ργον μοναδικüν, Üπαραßτητον διÜ κÜθε οßκογενειαßÞν'βιβλιοθÞκÞý.

ΤιμÞ üλοκλÞρου τοδ Ýργου (5 Τüμοι) δρχ. 2.700
"Η 3τομοò Παγκüσμιοò Γεωγραφßα δρχ. lSΦ
'Η 2τομοò Γεωγραφßα τÞò ¸λλÜδοò » 9Φ

ΙΚ)ΔΕ,ΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΙΕ ΕΥΚΟΝΕΣ ΕΞΟΦΔΗΣΕΩΣ

ΕΚΔοΣΕιΣ "ΔΕΛτΑ,, ΣΠγΡοΣ Δ. ΔΗΜΗτΡΑΚοΣ & Σ]Α
ΑΡιΣτΕιΔογ 5 (α' "οροφοò) τηλ. 3ß6.587

ΤηλεφωνÞσατÝ μαò διÜ νÜ σÜò ÝπισκευθÞ ýπÜλληλüò μαò καß νÜ σÜò Ýπιδεßξη τü Ýργον.
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ΑπΑΝΤΑ

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

42ο
ΤοΜοΙ

"Εν πολýτιμον Üπüκτημα
διÜ τÞν βιβλιοθÞκην σαò:

ΣΤΡΑΒΩΝ
ΚΑΣΣΙοΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΛΙΝΙΟΣ
ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ
ΔΙοΔΩΡοΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ κλπ. κλπ

ληροφορßαι
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΡΑΜΙ\4ΑΤΩΝ

ΠΑΠΥΡοΣ
Πανεπιστημßου 46 - ¶θÞναι (Τ r42) Τηλ. - 6Ι4.598

ΔΡχΑιOι ιΣΤOΡικOι ΣγtΡΑΦΕιΣ
ΗΡοΔοΤοΣ ΠοΛΥΒΙοΣ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
ΞΕΝοΦΩΝ
ΑΡΡΙΑΝοΣ

ΚατÜλογοι καß π

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ρυνσιν τÞò τιμÞò των. ΠροκαταβολÞ ΙOΟ/ο τÞò
συνολικÞò Üξßαò.

,^ 3ι'Α_ßεαγορεýεται,εßò. Üπανταò νÜ σμιχρýνωσι τÜò
üδοýò Þ. πλατεßαò Þ νÜ παραμορφþσλσþ üπωσδÞ-
ποτe το σχη

Τü Üρθρο. 6τι γιÜ χÜθε οßχοδομÞ
χρειÜζεται «οß οσßων τετραγωνιχþν τÞ-
χεων Ýμβαδο ον»_

- 'Ο Κολοσσüò
τÞò Ρüδου:

Ýνα Üπü τÜ
7 δαýματα

Η μαθÞτρια Καßτη ΙυΙ. ΜεριòÜκη Üπü τÞν Κα)--
λιOÝα θÝλει νÜ μÜOη τß Üκριβþò Þταν ü Κολοσσüò τÞ,ò
Ρüδου.

σÜν Ýνα Üπδ τÜ ÝττÜ θαýματα τοδ χüσμου. Τδ χα-
ò

ß
ßσορρüττησιò τοß Ü-
ου. 'Ο ΧÜρηò 6μωò
τοποθετþνταò μÝσα
μÝ τδ βÜροò τουò,
χλυδωνßζεται.

'Η τοποθÝτη
ΔÝν Ýχει δμωò
μεßο τÞò Ρüδου
6τι ü Κολοσσδò
τοδ λιμÝνοò Þò πüλεωò, μδ ÜνοιχτÜ τÜ σχÝλη, Üßστε
νß μποροýν νÜ τερνοδν τÜ χαρÜβια &νÜμεσα &τ'
α,\τÜ, εθναυ φανταστιχÞ. ΠÜντωò, 6τιοò φαßνετιι
στÞν δημοσιευüμενη φωτογραφß.α, τδ Χγý.ψα Ýγε,
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ÜναπαρασταθÞ χαß σÝ αýτÞ τÞν στÜ-
σι, μÝ ÜνοιχτÜ δηλαδÞ τÜ σχÝλη,

Τδ Ýτοò 22Ιτ π.Χ., ýστερα Üπδ
Ýνα σεισμδ τοý Ýγινε σÞν περιοχÞ
αýτÞ, τδ &γαλμα ιατÝπεσε χαΙ χομ-
ματιÜσθηχε. ΣτÞν χατÜστασι αýτÞ
Ýμεινε πολλοýò αßþνεò. ΛÝγεται
6τι οß Ρωμαßοι τδ Üνασυγχüλλη-
σαν. "Αν Ýγινε αýτü, θÜ πρÝτει νÜ
Ýτεσε πÜλι Ü,τδ νÝο θσωò σεισμü,
γιατΙ τδ Ýτοò 653 μ.Χ. οß Σαραχη-
νοß, ποý χατÝλαβαν τÞν νÞσο, τδ
βρÞχαν πεσμÝνο χαß τδ ποýλησαν,
Üφοý πρþτα τδ τεμÜχισαν, σÝ Ý-
ναν Ýμπορο Üπδ Þν "Εδεσσα τÞò
Μεσοτοταμßαò. ΓιÜ τÞν μεταφορÜ
του Ýχεß χρειÜσθηχαν χατ' Üλλουò
θ00 χαß χατ' Üλλουò θ80 χαμÞλεò !

Πολλ§ò σχετιχδò τληροφορßεò
γιÜ, τδν Κολοσσδ τÞò Ρüδου δßνει
ο Ιι^ινιοò, ο οποιοò μα^ιστα ανα-
φÝρει 6τι στÞν Ρüδο ýπÞρχαν 100
&χüμη χολοσσοß, μιχρüτεροι 6μωò
Üτδ τδ &γαλμα αýτδ τοδ ¹λßου.

¼ ¸λÝφαò
τþν ΡεπουμπλικÜνων

'Ο κ. Εýθýμιοò'ΑσλÜνηò, μαθη-
τÞò, Üπü τü Ψυχικü, ζητεß νÜ μÜθη
πþò ü ÝλÝφαò Ýγινε σÞμα τοδ Ρεπου-
μπλικανικοδ κüμματοò ττΙν 'Ηνω-
μÝνων Πολιτειþν,

'Ο ÝλÝφαò χαθυερþθηχε þò οÞ-
μα τþν ΡετουμπλιχÜνων πρßν &πδ
Ýχατδ περßπου χρüνια, 6ταν ü δη-
μοσιογρÜφοò χαß σχιτσογρÜφοò
ΘωμÜò ΝÜστ χαραχτÞρισε στßò
στÞλεò τοý «ΧÜρτερ'ò Γουtη),υ»
τδ χüμμα τþν ΡεπουμτλιχÜνων
«ρετουμπλιχανδ ÝλÝφανταυ, Ýξ αß-
τßαò τÞò ÜδÝ_Ειαò πολιτιχÞò του.
¹ πρþτη παρουσßασιò τοý ÝλÝ-
φαντοò þò σÞματοò αýτοý τοý χüμ-
ματοò Ýγινε στßò 7 Νοεμβρßου 187(
στδ ßδιο Ýντυτο &πδ τδν θδιο οτι-
τσογρÜφο, τδν ΝÜστ. ¸χεßνη τÞν
ÝτοχÞ οß ΡετουμτλιχÜνοι Üγωνß-
ζονταν νÜ Ýτιτý7_ουν Þν ÝχλογÞ,
γιÜ τρßτη φορÜ, τοý 'ΟδυσσÝιτò
ΓΖρÜντ στÞν τροεδρßα τdιν ¹νιυ-
μÝνιιν ΙΙολι:ειþν.

ΣτÜ γρÜμματα ποý θÜ
Üιτευθýνωνται στü πε-
ριοδικü γιÜ τÞ στÞλη
ΔιÜλογοò μÝ τÞν ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ, ταρακαλοýμε νÜ
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Καß ü Ýσχατοξ Ýσετατ πρΦτοC

Η

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

τΩΝ

ΚΕΝ Ν ΕΝτΥ

ποεσβευτÞò τþν ¹νωμÝνων Πολι-
τÝιþν στÞν ¶γγλßα Üπü τü Ι938
þò τü Ι9Φ, πανßσχυροò μεγαλο,
β καß
π ρüλο καß
π ου,
ποτε να δηλdτση. ,

γÝνειÜ του. τιÝ μιÜ Üνατριχιαστι-
*Þ ο,γο»ρ,α: üτι θÜ ýπÜρχουν
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τß σημαßνει μιÜ ÜποτυχημÝνη συ-
ζυγικÞ ζωÞ γιÜ üποιον σκοπεýει
στü προεδρικü Üξßωμα. Καß üχι
μüνο Þ Ζακελßν Ýμεινε στü πλευ-
ρü τοý Τζdιν, ÜλλÜ τοý Ýδωσε καß
Ýra παιδß Üκüμη, τüν ΠÜτρικ, ποý
δÝν ÝπÝζησε δμòη.

ΓιÜ τüν πρþτο γιü, τüν Τζüζεφ,
ü πατÝραò εßχε ßδιαßτερη Üδυνα-
μßα, γιατß Üπü üλα τÜ παιδιÜ του
αýτüò εßχε τÞν πιü ÜληθινÞ κλß
σι στÞν πολιτικÞ. ¶λλÜ στßò 2
Αýγοýστου Ι9,Ι4 τÜ üνειρα συνε-
τρßβησαν. ¸κεßνη τÞν ÞμÝρα δυü
καθολικοß ßερεßò ÝπεσκÝφθησαν
τüν πατÝρα ΚÝννεντυ ¾ιÜ νÜ τοý
Üνακοινdτσουν üτι ü γιüò του, πι-
λüτοò στüν πüλεμο, δÝν εßχε Ýπι-
στρÝψει Üπü μιÜ ÜποστολÞ στßò
γερμανικÝò βÜσειò τþν ν2 τÞò
ΜÜγχηò. ¼ ΚÝννεντυ δÝν 2ιýγισε.
¶πλοýστατα φdοναξε τüν δεýτερο
γιü του, τüν Τζþν ΦιτζÝραλντ,γεν-
νημÝνον τü 19Ι7.

<<Τοý εßπα», θυμüταν Üργüτερα
ü πατÝραò, «πο)ò ü Τζü Þταν νε-
κρüò καß Ýπρεπε, σÜν μεγαλýτεροò
Üπü τÜ Üλλα παιδιÜ, νÜ τüν δια-
δεχθÞ στüν Üγþνα γιÜ μιÜ Ýδρα
στÞν Γερουσßα, ¼ Τζþν μοý ÜπÜν-
τησε τüτε πþò δÝν Þθελε, γιατß δÝν
εßχε καμμιÜ κλßσι στÞν πολιτικÞ»,

ΦυσικÜ στü τÝλοò ýποτÜχθηκε
καß Ýγινε Ýναò Üπü τοýò νεαρþτε-
ρουò γερουσιαστÜò τÞò ßστορßαò
τþν ¹νωμÝνων Πολιτειþν. Τüτε
παντρεýτηκε τÞν δημοσιογρÜφο
καß φωτορεπüρτερ Ζακελßν Μπου-
βιÝ, μιÜ üμορφη μελαχροινÞ, Þ ü-
ποßα δμωò ποτÝ κατÜ βÜθοò δÝν
υßοθÝτησε τüν θρδλο ΚÝννεντυ,
üσο καß Üν Þ διαγωγÞ τηò ýπÞρξε
πÜντα σýμφωνη μÝ τοýò κανüνεò
τÞò οßκογενεßαò.'Η Ζακελßν Μπου-
βιÝ μεταξý Üλλων δÝν Ýπαψε νÜ
ýποστηρßζη μÝ ýπερηφÜνεια üτι
Þ δικÞ τηò οßκογÝνεια Þταν πολý
πιü παλτÜ καß πιü ÜριστοκρατικÞ
Üπü τοý συζýγου τηò, Üλλο Üν Þ
τερÜστια περιουσßα τοý Τζüζεφ
ΚÝννεντυ ÝπÝβαλε τüν σεβασμü,

Τü Ι960 Üρχισε ü προεκλογικüò
Üγdιναò τοý Τζþν ΦιτζÝραλντ ΚÝν-
νεντυ,καß üλη Þ οßκογÝνεια πÜλαι-
ψε στü πλευρü του, Καλýτεροò Üπ
üλουò, πιü δραστÞριοò, ü ÜμÝσωò
Ýπüμενοò Üδελφüò, ü Μπüμπ. ¸γ-
κατÝλειψε κÜθε τß γιÜ νÜ διοργα-
νlοση τüν προεκλογικü Üγþνα,
γιατß τdιρα τü παιγνßδι Þταν με-
γÜλο. -Επρεπε νÜ κατακτÞσουν τü
Δημοκρατικü κüμμα γιÜ νÜ κατα-
κτÞσουν τÞν Ýξουσßα. Οß ΚÝννεν-
τυ λοιπüν ÝπετÝθησαν ÜνατρÝπον-
ταò üλουò τοýò κανüνεò τÞò πολι-
τικÞò. Οß συντηρητικοß Üρχηγοß,
üπωò ü ΣτÞβενσον καß ü Τροýμαν,
παραμερßσθηκαν. Νεαροß χωρßò
σακκÜκι, ÜλλÜ πÜμπλουτοι,διÝτρε-

t6

χαν, τÞν ¶μερικÞ μιλþνταò μιÜ
καινοýργια γλþσσα ποý Ýνθουσßα-

ματα ναπολεüντεια στüν Üδελφü
του : ((Εßμαστε πßσω στÞν ΝεμπρÜ-
σκα, ÜλλÜ εßμαστε πßσω καß στü
ºλλινüιò. ΘÜ τÜ καταφÝρωμε στü
ºλλινüιζ, ÜλλÜ Üποκλεßεßαι νÜ
Ýπιτýχωμε στÞν ΝεμπρÜσκα, Üρα
πρÝπει νÜ ξοδÝψωμε χρüνο καß
χρÞμα στü 'Ιλλινüιò».

Τü χρÞμα τü προμÞθευε ü πα-
τÝραò ΚÝννεντυ. Τüν χρüνο - καß
τÞν Ýνεργητικüτητα- ü Μπüμπ.
¸νωσε τοýò παλιοýò Üρχηγοýò
τοý ΤÜμμανυ Χþλ (τÞν δημοκρα-
τικÞ καß ÜρκετÜ διεφθαρμÝνη üρ-
γÜνωσι τÞò ΝÝαò ¾üρκηò) μÝ τοýò
φιλελεýθερουò οt üποßοι Üντιδροý-
σαν, χÜριò στÜ λßγα αýτÜ λüγια:
<<Κýριοι. ΔÝν μ'ÝνδιαφÝρει καθü-
λου Þ üργÜνωσιò τοý κüμματοò
στÞν Πολιτεßα καß στÞν Κομητεßα,
θÜ διαλυθÞ μετÜ τüν ΝοÝμβριο.
¸γþ θÝλω νÜ ÝκλεγÞ Πρüεδροò
τþν ¹νωμÝνων Πολιτειþν ü Τζþν
ΦιτζÝραλντ ΚÝννεντυ>>. Οß Üκροα-
ταß του σκανδαλßσθηκαν, φdrva-
ξαν, ÜλλÜ τελικÜ ýποχlορησαν.
Καß ü Τζþν ΚÝννεντυ Ýφθασε στüν
Λευκü Οßκο ÜφÞνονταò πßσω του
τüν Ρßτσαρντ Νßξον μÝ μιÜ ÝλÜ-
χιστη διαφορÜ ψÞφων.

¼ Τζþν ÜμÝσωò διüρισε τüν Ü-
δελφü του Μπüμπ ýπουργü Δι-
καιοσýνηò. «Οß ΚÝwεντυ ξεπερ-
νοýν τÜ üριω», ÜποφÜνθηκαν οß εß-
δικοß, ¶λλÜ ü «μικρüτεροò Üδελ-
φüò» Üπεδεßχθη πολý πιü χρÞσι-
μοò στüν Πρüεδρο Üπü Ýναν ýπουρ-
γü. ¸ταν τü Üλλο «Ýγþ» του, Þ
μυστικÞ ÝπιρροÞ πßσω Üπü τÞν Ý-
πßσημη Ýξουσßα. Συμμετεßχε στßò
συνεδριÜσειò τοý Συμβουλßου 'Ε-
θνικÞò ¶μýνηò (καθüταν κοντÜ
στüν τοßχο, πßσω Üπü τüν Üρχη-
γü), Ýδινε συμβουλÝò καß Üποστü-
μωνε σημαßνοντεò παρÜγοντεò μÝ
ξηρÝò ÜπαντÞσειò. ΚÜποτε Ýναò
μεγαλοβιομÞχανοò, ποý δÝν κα-
τüρθωνε αýτü ποý Ýπιζητοδσε, τοý
τηλεφþνησε: <<ΤελικÜ üμωò σεßò
εßσαστε στÞν κυβÝρνησι χÜριò
στüν Üδελφü σαò>». <<-Οχι», ÜπÜν-
τησε ü Μπüμπ. «Εßμαι γιατß μÝ

Ι937, ΜιΙι σπÜνια φο>τογροφßα
τþν ΚÝννεντυ σÝ μÝρεò οßκογε-
νειακÞò εßιτυΖßαò, 'Απü Üριστερßι
πΡüò τÜ δεξιÜ : Γιοýνιò, ηþν,

διüρισε ü Πρüεδροò τþν ¹νωμÝ-
νων Πολιτειτßν», Καß Ýκλεισε τü
τηλÝφωνο.

ΠÜντοτε τÜ μÝλη τÞ; οßκογε-
νεßαò ΚÝννεντυ, μιλdινταò γιÜ τüν
Τζdον, Ýλεγαν «ü Πρüεδροò». ΚατÜ

βαò
οýò
ρü-
ταν

δολοφονÞθηκε ü Δομßνικανüò δι-
κτÜτωρ Τρουχßλλο, ü Τζþν ΚÝν-



Πρüεδρο Üν Þταν «φυσικü» να
παßρνη ü Üδελφüò του μιÜ τÝτοια
πρωτοβουλßα, Ýκεßνοò ÜπÜντησε
ÜπλÜ : «ΒÝβαια. ¶φοý Ýγþ Ýλει-
πα ...». ¶λλÜ καß ü Μπüμπ Üρχι-
σε τüτε νÜ κÜνη ταξßδια. ¸πισκÝ-
φθηκε τÞν ºαπωνßα, τÞν ¶φρικÞ
καß τÞν Νüτιο ¶μερικÞ. Καß τüτε
τü ýπüυργεßο ¸ξωτερικþν Ýλαβε
ÝπιστολÝò βουλευτþν ποý ρωτοý-
σαν σκανδαλισμÝνοι «Üν Þταν Ü-

θÝσειò».
¼ Τζþν χαμογελοýσε. Εßχε Ü-

νÜγκη τüν Μπüμπ, ü üποßοò στÞν
πατρßδα του καß στü Ýξωτερικü Ý-
δειχνε τÞν νεανικÞ üψι τÞò ¶με-
ρικÞò στÞν πορεßα τηò γιÜ τÜ ΝÝα
Σýνορα. Εßχαν ξεπερÜσειτÞνΕ.Σ.
Σ.Δ. στüν Üγþνα γιÜ τü διÜστημα,
στÞν ΙΖ_οýβα ü ΚÜστρο καß ü Κροý-
τσεφ εßΖαν ýποχωρÞσει, Þ οßκο-
γομικÞ ßπÝκτασιò προχωροýσε*ιω-
ρßò κινδýνουò ιòαß ü Μdκ ΝαμÜρα
συγκÝντρωνε τü μεγαλýτερο θερ-
μοπυρηνικü üπλοστÜσιο τοý κü-
σμου. ¶λλÜ τü φυλετικü πρüβλη-
μα Ýπαιρνε Üσχημη τροπÞ καß στÞν
πρþην γαλλικÞ ºνδοκßνα Ýπικρα-
τοýσε σýγχισιò. Τþρα περισσüτε-
ρο Üπü κÜθε Üλλη φορÜ, γιÜ νÜ
Ýπιτýχουν, οß ΚÝννεντυ Ýπρεπε νÜ

Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

σταθοýν δνωμÝνοι, νÜ Ýνθαρρýνουν
τü καινοýργιο Üμερικανικü πÜθοò
γιÜ τÞν <<δυναστεßω». "Οταν Ýγκα-
ταστÜθηκε στüν Λευκü Οßκο, ü
Τζþν εßχε χαρßσει στüν Μπüμπ
μιÜ σιγαροθÞκη μÝ τÞν ÜφιÝρωσι:
<<"Οταν τελειþσω Ýγþ, γιατß νÜ μÞν

ΝτÜλλαò Ýθε-
üνειρα καß σÝ
διαμÜχεò. Στßò
, τρßα χρüνια

μετÜ τÞν ÝκλογÞ του, ü Τζþν Φι-
τζÝραλντ ΚÝννεντυ σκοτþθηκε -κατÜ τÞν Ýπßσημη ÜνÜκρισι - Üπü
τü üπλο τοý ΛÞ "Οσβαλντ. -Αφη-

νε δυü παιδιÜ, τÞν Καρολßνα καß
τüν μικρü Τ(þν.
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¼ κüσμοò üλοò Ýκλαψε τüν γεν-
ναßο Üνθρωπο μÝ τü Þρεμο, στα-
θερü βλÝμμα, Ýνþ ü Λýντον Τζüν-
σον, κλασικüò Ýκπρüσωποò τÞò
παλιÜò πολιτικÞò, παρÝλαβε τÜ
Þνßα τÞò ταραγμÝνηò'ΑμερικÞò καß
σιγÜ σιγÜ ÜπομÜκρυνε üλουò τοýò
üπαδοýò τοý ΚÝννεντυ Ýκτüò Üπü
τüν ΝτÞν ΡÜσκ καß τüν ΜÜκ Να-
μÜρα.

¼ Τζüζεφ ΚÝννεντυ παρακολοý-
θησε τÞν κηδεßα Üπü τÞν τηλεüρα-
σι. ΠαρÜλυτοò πιÜ Üπü μιÜ κρßσι
Þμιπληγßαò, Þξερε Ýν τοýτοιò πþò
εßχε Üκüμη δυü γιοýò καß πολλÜ
χρÞματα. Σχεδüν μισü δισεκατομ-
μýριο δολλÜρια, üπωò Ýλεγαν.

Λßγο πρßν Üπü τüν θÜνατü του,
ü Πρüεδροò εßχε πÞ προφητικÜ :

«"Εγινα πολιτικüò καß Πρüεδροò
γιατß σκοτþθηκε ü Τζüζεφ. "Αν πε-
θÜνω, θÜ μÝ διαδεχθÞ ü Μπüμπ.
Καß Üν χαθÞ κι Ýκεßνοò, τÞν θÝσι
του θÜ πÜρη ü ΤÝντ».

¶πü τüτε περασαν τÝσσερα χρü-
νια καß σ'αýτÜ τÜ χρüνια Þ μνÞ-
μη τοý Τζþν ΚÝννεντυ Ýμεινε ζων-
τανÞ. -Αρθρα, βιβλßα, φωτογρα-
φßεò, ποτÝ ü κüσμοò δÝν Ýπαψε νÜ
μιλÜ γι' αýτüν καß στÞν μορφÞ του
προσετÝθη ü φωτοστÝφανοò τÞò
Üγιüτητοò,γιατß τÜ λüγια του, Þ τι-
μιüτητÜ του, τü πÜθοò του γιÜ τÞν
δικαιοσýνη εΤχαν συγκλονßσει τÞν
Üνθρωπüτητα.

Πþò θÜ σÞκωνε μιÜ τÝτοια κλη-
ρονομιÜ ü «Üπüτομοò, Üστατοò καß
ÜσταθÞò» Μπüμπ ΚÝwεντυ ; ¸-
κεßνοò üμωò Ýνοιωθε βαθιÜ τÞν
ýποχρÝωσι νÜ διαδεχθÞ τüν Üδελ-
φü του καß εßπε:

¶νÜμεσα στüν Τζþν καß στüν
Ρüμπερτ εßχαν γεννηθÞ τÝσσεριò
κüρεò: 'FI Ρüζμαρυ (1919), Þ ΚÜ-
θλην (Ι920), Þ Γιοýνιò (1921) καß
Þ Πατρßτσια (1924). Τü Ι940 Þ οß-
κογÝνεια παρÝδωσε τÞν Ρüζμαρυ
σÝ μιÜ κλινικÞ διανοητικþò καθυ-
στερημÝνων. ΚατÜ τÞν διÜρκεια
μιιÜò συνεντεýξεωò Üπü τÞν τηλεü-
ρασι Þ μητÝρα τηò εßπε: «Προ-
σπαθÞσαμε üσο Þταν δυνατüν νÜ
συμμετÝχη Þ Ρüζμαρυ στÞν οßκο-
γÝνεια. ΚαταλÜβαμε üμωò üτι ýπÝ-
φερε, ¾ιατß δÝν κατüρθωνε νÜ νοιþ-
θη ßση μÝ τÜ ÜδÝλφια τηò. Καß
Þρθε ü καιρüò ποý ÜναγκασθÞκαμε
νÜ Üντιμετωπßσωμε τÞν σκληρÞ
πραγματικüτητα. ΤÞν ÝμπιστευθÞ-
καμε σÝ Ýνα εßδικευμÝνο Τδρυμα».
¹ ΚÜθλην παντρεýθηκε Ýναν

¶γγλο εýγενÞ, τüν μαρκÞσιο
τοý ΧÜρτινγκτον, ÜλλÜ σκοτþθη-
κε σÝ Þλικßα 28 Ýτþν σÝ Üεροπο-
ρικü δυστýχημα, τüν ΜÜιο τοý
Ι948, ¼ Üνδραò τηò εΤχε σκοτωθÞ
στüν πüλεμο τü Ι944. Λßγεò Ýβδο-
μÜδεò πρßν ü Τζü ΚÝννεντυ εΤχε
πÝσει μÝ τü φλεγüμενο ÜεροπλÜνο
του στÜ νερÜ τÞò ΜÜγχηò.

'Ο Τζüξεφ μÝ τÞν ΚÜθλην
καß τüν Τζþν,
στοýò δρüμουò τοδ Λονδßνου
τü ]938,

'Ο Τζüξεφ ΚÝννεντυ υßüò,
þò πιλüτο_ò κατßι

τüγ Β' Πα.lκüσμιο Πüλεμο.
Σκοτι,Ιfiηκε τü Ι944.

Στü ΓκρÞνουtτò, τοý ΚοννÝκτικαλ,
τüν'Ιοýνιο τοδ ]950, ü Ι4πüμπ ΚÝν-
νεντυ παντρεýτηκε τÞν " Εθελ ΣκÝκελ.

}



Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

ΤÜ ÜεροπορικÜ δυστυχÞματα
ÝπαναλαμβÜνονται μÝ Üνησυχητι-
κÞ συχνüτητα στÞν οßκογÝνεια
ΚÝννεντυ. Τü Ι950, πÜλι σÝ πτþσι
Üερο!τλÜνου σκοτþθηκαν οß γο-
νεßò τÞò -Εθελ, συζýγου τοý Ρü-
μπερτ ΚÝννεντυ καß στßò Ι9 ºου-
νßου Ι964 ü ¸ντουαρντ ΚÝννεντυ,
ü üποßοò Ýνα χρüνο πρßν εßχε Ýκ-
λεγÞ γερουσιαστÞò τÞò Μασσα-
χουσÝτηò, Ýφευγε μÝ τü προσωπι-
κü του ÜεροπλÜνο γιÜ τü Σπρßνγκ-
φηλντ. Στßò 10 τü βρÜδυ, λßγο πρßν
φθÜσουν, τü ÜεροπλÜνο Ýπεσε σÝ
Ýναν κÞπο μÝ üπωροφüρα δÝνδρα
στÞν πλαγιÜ Ýνüò λüφου. ¼ ¸ν-
τουαρντ, ü üποßοò τÞν στιγμÞ τοý
δυστυχÞματοò στεκüταν üρθιοò,
πετÜχθηκε Ýξω, ΣτÜ συντρßμμια
τοý ÜεροπλÜνου βρÝθηκαν δýο νε-
κροß : ü πιλüτοò καß ü γραμματεýò
τοý γερουσιαστοý. ¼ -Εντουαρντ
σþθηκε þò Ýκ θαýματοò Üπü τÞν
παρÜλυσι, ÜλλÜ χρειÜσθηκε νÜ
μεßνη πολýν καιρü σÝ κλινικÞ,

¼ Μπüμπ δÝν μπορεß νÜ Þταν
εýτυχισμÝνοò στÜ ÝφηβικÜ του
χρüνια. Εßχε γεννηθÞ στü Μπροý-
κλαßν τÞò ΜασσαχουσÝτηò, λßγο
πρßν φýγη ü πατÝραò του γιÜ τÞν
ΝÝα ¾üρκη, üπου Ýπρüκειτο νÜ
γνωρßση τüσεò ÝπαγγελματικÝò Ý-
πιτυχßεò. ΜεγÜλωσε σÝ μιÜ οßκο-
γÝνεια ποý μÝ Üμεßλικτη Ýνεργη-
τικüτητα βοηθοδσε τÜ μÝλη τηò
νÜ Ýξασφαλßσουν οßκονομικÞ καß
πολιτικÞ δýναμι. ΣÝ σýγκρισι μÝ
τοýò δýο μεγÜλουò Üδελφοýò του,
ποý εßχαν μεγÜλα σχÝδια σχετικÜ
μÝ τü στρÜτευμα, τÞν πολιτικÞ
καß τÞν δημοσιογραφßα, αýτüò Þ-
ταν Üτολμοò. Στü σχολεßο Ýπρεπε
νÜ κÜνη προσπÜθειεò γιÜ νÜ μÞν
μÝνη πßσω, "Οταν μπüρεσε νÜ κα-
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ταταγÞ στü ναυτικü, τοποθετÞθη-
κε σÝ Ýνα καινοýργιο Üντιτορπιλ-
λικü, ποý Ýφερε τü üνομα τοý Τζü-
ζεφ ΚÝννεντυ, τοý πρωτüτοκου
ποý εßχε πÝσει Ýνδüξωò. -Αρχιζε
δηλαδÞ μÝ τÞν σκÝψι üτι Ýπρεπε
νÜ φανÞ ÜντÜξιοò τοý Üδελφοý
του. ¼ Üλλοò Üδελφüò, ü Τζdιν,
¾νþριζε τÞν δüξα στüν Εßρηνικü.
Οß περιπÝτειÝò του ÝκεΤ Ýπρüκειτο
νÜ γυρισθοýν ταινßα, Τüσο σημαν-
τικÝò καß ÞρωικÝò θεωρÞθηκαν Üπü
τüν Üμερικανικü λαü. ΓιÜ τüν
Μπüμπ üμωò ü πüλεμοò στÞν Κα-
ρατβικÞ δÝν εßχε παρÜσημα. ¶ρ-
γüτερα στü πανεπιστÞμιο τοý
ΧÜρβαρντ ÜσχολÞθηκε μÝ τü ρÜγκ-
μπυ, ÜλλÜ δÝν εßχε τÞν κατÜλληλη
σωματικÞ διÜπλασι (ýψοò 1.75,
βÜροò 70 κιλÜ) καß κοπßασε γιÜ νÜ
γßνη μÝλοò τÞò πανεπιστημιακÞò
üμÜδαò. ¸πεχεßρησε τüτε νÜ στρα-
φÞ στÞ δημοσιογραφßα þò εßδικüò
ÜπεσταλμÝνοò τοý <<Ταχυδρüμου»
τοý Μπüστον. ¸πειδÞ Þταν γιüò
Ýνüò πρCοην πρεσβευτοý τοý Ροýζ-
βελτ, τοý φÝρθηκαν καλÜ, ÜλλÜ τÜ
Üρθρα του γιÜ τüν πüλεμο μεταξý
¶ρÜβων καß ºσραηλινþν καß γιÜ
τÞν ÜερογÝφυρα τοý Βερολßνου
δÝν Ýνθουσßασαν κανÝνα. ¼ Μπüμπ
κατÜλαβε üτι μÜταια θÜ προσπα-
θοýσε νÜ συναγωνισθÞ τοýò Üδελ-
φοýò -Αλσοπ καß τüν Οýþλτερ
Λßπμαν, καß ÜποφÜσισε νÜ σπου-
δÜση νομικÜ στü ΠανεπιστÞμιο
τÞò Βιρτζßνια γιÜ νÜ γßνη Üντει-
σαγγελεýò στü ýπουργεßο Δικαιο-
σýνηò.

¸πιτÝλουò, μιÜ Ýργασßα ποý τοý
ταßριαζε. Καß Ýνα νεανικü αßσθη-
μα μÝ τÞν πλοýσια καß δμορφη δε-
σποινßδα ΣκÜκελ, ποý εßχε üμωò
υιÜ περßεργη κατÜληξι: τÞν κρß-

σιμη στιγμÞ ü Μπüμπ ζÞτησε σÝ
γÜμο τÞν ÜδελφÞ τηò -Εθελ, Þ ü-
ποßα δÝν Þταν üμορφη, ÜλλÜ εßχε
δýναμι, προσωπικüτητα, Üγαποý-
σε τüν Üθλητισμü καß Üπü κÜθε
Üποψι «<ταßριαζε» μÝ τßò ÜντιλÞ-
ψειò τÞò οßκογενεßαò ΚÝννεντυ.
¶πÝδειξε üτι üρθÞ ýπÞρξε Þ Ýκ-
λογÞ τοý Μπüμπ, φÝρνονταò στüν
κüσμο Üλλουò δÝκα μικροýò ΚÝν-
νεντυ (περιμÝνει τü ÝνδÝκατο), Þγl§-
στατουò, γελαστοýò, Üθλητικοýò,
κατÜλληλουò μÝ Üλλα λüγια νÜ
συνεχßσουν τüν οßκογενειακü Ü-
γþνα.

ΣτÜ 25 του χρüνια, ü Μπüμπ
ΚÝννεντυ μπÞκε στü δικηγορικü
γραφεΤο τοý γερουσιαστοý Τζü
ΜÜκ ΚÜρθυ, προÝδρου τÞò ¾πο-
επιτροπÞò ¶ντιαμερικανικτßν («μÞ
Üμερικανικþν» θÜ Þταν ü üρθü-
τεροò üροò) ¸νεργειþν, ΘÜ μπο-
ροýσε νÜ ÝπιδιCοξη τÞν εýκολη
Ýπιτυχßα, γιατß εΙχε συγκεντρCοσει
Üξιüλογα στοιχεßα γιÜ τÜ πλοßα
ποý Ýξυπηρετοýσαν τü Ýμπüριο
τÞò ÝρυθρÜò Κßναò, ÜλλÜ τü 1952
ü Μπüμπ παραιτÞθηκε. ΚατÜ τÞν
γνþμη τþν φιλελευθÝρων, Þ πα-
ραßτησιò αýτÞ Þρθε κÜπωò ÜργÜ
καß θÜ χρειασθÞ ü Üγþναò του κα-
τÜ τοý Τζßμμυ Χüφφα, τοý παντο-
δýναμου ((μπüò» τοý ýποκüσμου,
γιÜ νÜ ÜποκατασταθÞ, τü 1958,
στÞν κοινÞ γνdομη. ¼ Μπüμπ
ΚÝννεντυ Þταν σýμβουλοò τÞò
¸πιτροπÞò ποý εßχε σχηματßσει
Þ Γερουσßα γιÜ νÜ ÝρευνÞση τÞν
διαφθορÜ τþν συνδικÜτων καß ß-
διαßτερα τ þν Üνθρdιπων τοýΧüφφα.
ΜÝ μιÜ üμÜδα συνεργατþν, στÞν
üποßα μετεßχε καß ü ΠιÝρ ΣÜ-
λινγκερ, ÝργÜσθηκε χωρßò ÜνÜπαυ-
λα συγκεντρþνονταò συντριπτι-



'Ο Τξþν ΚÝννεντυ,
μÝ τÞν ΤζÜκυ,
καß τßι δυü παιδιÜ τουò,
λßγο πρßν Üπü

ι τÞν δολοφονßα.

ΤÞ ξεýγοò ΚÝννεντυ,
4 υÝ τÞν μικρÞ Καρολßνα,

ΝτÜρ Ýò ΣαλαÜμ (Τανζανßα)
' Ιοýνιοò Ιθ66.' Ο ΙυΙπüμπ

μÝ τÞν -Εθελ ΚÝννεντυ, λßγο
πρßν Üναγγεßλη

τÞν Üπüφασß του
νÜ διεκδικÞση τü χρßσμα

γιÜ τÞν προεδρßα.

κÜ στοιχεßα κατÜ τοý Χüφφα. ¹
τηλεüρασιò μετÝδιδε Üνακρßσειò,
κατÜ τΙò üποßεò ü Μπüμπ ÝξÝθετε
μÝ Ýξυπνεò ÝρωτÞσειò τüν κατη-
γοροýμενο, καß τü κοινüν Ýμαθε
νÜ τüν γνωρßζη Üκüμη καλýτερα
Üπü τüν Üδελφü του Τζþν, ü üποß-
οò Ýν τφ μεταξý εßχε γßνει κυβερ-
νÞτηò τÞò ΜασσαχουσÝτηò. ¼
Μπüμπ πολεμοδσε ÜδυσCυπητα τÞν
μαφßα τþν συνδικÜτων. ¹ ¶με-
ρικÞ üμωò εßναι μιÜ περßπλοκη
χd)ρα καß ü Χüφφα ÝσÜρκαζε: «ΜÞ-
πωò δÝν ýπÜρχει καß Þ μαφßα τþν
μεγαλοκαρχαριþν; Γιατß ü πα-
τÝραò ΚÝwεντυ κερδοσκοποýσε
στÞν Οýτbλ ΣτρÞτ καß συμβοý-
λευε τüν Ροýζβελτ νÜ συμμαχÞση
μÝ τüν Χßτλερ»;

Καß Þρθε ü καιρüò τοý προεκλο-
γικοý Üydrva, ü üποßοò ýπÞρξε προ-
σωπικÞ Ýπιτυχßα τοý Μπüμπ, τοý
καλýτερου διαφημιστοý ποý yvCo-

ρισε ποτÝ ýποψÞφιοò πρüεδροò.
ΓιÜ τÞν δρÜσι τοý Μπüμπ þò ý-
πουργοý Δικαιοσýνηò Ýχουν γρα-
φÞ ÜρκετÜ. ¹ δολοφονßα τοý
ΝτÜλλαò Ýφερε τüν Μπüμπ στÞν
πρdοτη γραμμÞ. Αýτüò Ýκπροσω-
ποýσε τdτρα τÞν ÜποδεκατισμÝνη
δυναστεßα τþν ΚÝννεντυ. ¹ταν
38 χρονþν, καß ü Üδελφüò τουΤÝντ
32, Τß Ýπρεπε νÜ γßνη; ¼ πατÝραò
εßχε πÜθει Þμιπληγßα, Þταν σχε-
δüν τελεßωò παρÜλυτοò καß, üπωò
πÜντα, μüνο χρÞματα μποροýσε
νÜ προμηθεýη. ΤÜ δυü ÜδÝλφια
Ýνωσαν τßò δυνÜμειò τουò καß Ýπε-
δßωξαν τßò γερουσιαστικÝò Εδρεò
τÞò ΝÝαò ¾üρκηò καß τÞò Μασ-
σαχουσÝτηò, χωρßò νÜ ζητÞσουν
τÞν ýποστÞριξι τοý Λýντον Τζüν-
σον.

¹ ÝκλογÞ τουò μÝ μεγÜλα πε-

ριΘdιρια ÜπÝδειξε üτι ü θρýλοò
ΚÝννεντυ ζοýσε Üκüμη. Καß ü
Μπüμπ κÝρδισε Üλλη μιÜ μÜχη,
Üνακτdινταò τÞν Ýμπιστοσýνη τþν
φιλελευθÝρων ποý ÝγκατÝλειπαν
τüν ¶ντιπρüεδρο ΧÜμφρεý. Με-
ταξý τοý Ι963 καß τοý Ι968 Þ ¶-
μερικÞ γνdτρισε Ýναν διαφορετικü
Μπüμπ, πιü þριμο, πιü στοχαστι-
κü. ΔÝν εßχε πÜψει νÜ κÜνη ταξß-
δια στÞν Νüτιο ¶φρικÞ καß στÞν
Εýρdιπη, δÝν εßχε πÜψει νÜ προ-
καλÞ τÞν προσοχÞ μÝ τßò Üναρρι-
χÞσειò του στü üροò ΚÝννεντυ
τοý ΚαναδÜ. ¼λοι üμωò τüν Ýβλε-
παν ÜλλαγμÝνον, καß Þ ¸θελ Ý-
λεγε: «'Ωρßμασε Üπü τÞν στιγμÞ
ποý κατÜλαβε πþò δÝν μπορεß νÜ
κÜνη τÜ πÜντα συγχρüνωò».

¸λÜβαινε περισσüτερο Üπü χß-
λια γρÜμματα τÞν Þμερα (ü μÝσοò
üροò γιÜ Ýναν ¶μερικανü γερου-
σιαστÞ εßναι 300 καß τοý ΤÝντ
ΚÝννεντυ 500), Üπαντοýσε σÝ üλα,
Ýκανε ÝπισκÝψειò στßò φτωχικÝò
συνοικßεò, στÜ γκÝττο τþν ΝÝγρων
καß στßò ýποανÜπτυκτεò περιοχÝò
τþν 'ΗνωμÝνων Πολιτειþν. ¾πε-
στÞριζε μÝ πÜθοò τÜ σοσιαλιστικÜ
νομοσχÝδια καß Þ στÜσιò του σχε-
τικÜ μÝ τü ΒιετνÜμ Þταν προσε-
κτικÞ. ΔÝν προχωροýσε πÝρα Üπü
τÞν πρüτασι σχηματισμοý νÝαò
κυβερνÞσεωò στÞν Σαßγκüν. ¹
περßσκεψιò αýτÞ εßχε δημιουργÞ-
σει τÞν Ýντýπωσι, üτι ü Μπüμπ
δÝν θÜ συμμετεßχε στüν Üγþνα γιÜ
τüν Λευκü Οßκο πρßν Üπü τü Ι972.

¶λλÜ Þ Üπροσδüκητη Ýπιτυχßα
τοý γερουσιαστοý ΓιουτζÞν ΜÜκ
ΚÜρθυ (καμμιÜ σχÝσιò μÝ τüν Τζü
ΜÜκ ΚÜρθυ τοý üποßου ü ΓιουτζÞν
ýπÞρξε ÜντιθÝτωò Üσπονδοò Ýχθρüò)
ποý εßχε στηρßξει τüν προεκλο-'

γικü του Üγþνα στÞν εßρÞνευσι
τοý ΒιετνÜμ, Ýκανε τüν Μπüμπ νÜ
ÜλλÜξη τÜ σχÝδιÜ του. Καß Þ Üπο-
χdιρησιò τοý Τζüνσον Ýκανε πιü
περßπλοκη τÞν κατÜστασι θÝτον-
ταò τüν Μπüμπ ÜντιμÝτωπο μÝ δýο
ßσχυροýò ÜντιπÜλουò: τüν ΜÜκ
ΚÜρθυ καß τüν Ýπßσημο ýποψÞφιο
τοý Δημοκρατικοý Κüμματοò Χιοý
μπερτ ΧÜμφρεý. ¼ Μπüμπ κα-
τüρθωσε νÜ συγκεντρþση τÞν πα-
λαιÜ φρουρÜ τþν üπαδþν τÞò οß-
κογενεßαò ΚÝννεντυ καß νÜ ξανα-
δημιουργÞση τÞν μαγικÞ Üτμü-
σφαιρα τοý Ι960. ΜÝσα στÞν Ý-
ξαψι τÞò πÜληò ü ÜγωνιστÞò Ý-
δειχνε τÞν ßδια üξýτητα ποý τüν
χαρακτÞριζε κι üταν Þταν νεdιτε-
ροò. 

-Ελεγε στοýò φοιτητÜò : ι<Για-
τß πρÝπει νÜ Ýχωμε Ýνα σýστημα
Ýπιστρατεýσεωò ποý εýνοεß τοýò
πλουσßουò; ΔÝν πρÝπει νÜ τü πα-
ραδεχθÞτε». Καß στοýò ßατροýò,
ποý τüν ρωτοýσαν ποιüò Ýπρεπε
νÜ πληρþνη τßò μεγαλýτερεò δα-
πÜνεò τÞò κοινωνικÞò περιθÜλψε-
ωò, Üπαντοýσε στεγνÜ: ((ΣεΤò».
Καß στοýò ΝÝγρουò τοý Νüτου
ýποσχüταν Üλληλεγγýη μÝ τÝτοια
λüγια: «¶ν εßχατε δÞ Ýνα μαýρο
μωρü νÜ πεθαßνη Üπü τÞν πεßνα
στü δÝλτα τοý ΜισσισσιπÞ, üπωò
τü εßδα Ýγdο, θÜ καταλαβαßνατε
γιατß Þ πολιτικÞ μαò δÝν εßναι πο-
λιτικÞ χαρÜò. Σκοπüò μου εßναι
νÜ σÜò λÝω τÜ πρÜγματα üπωò
εßναι». Καß ÝπÝμενε στÞν θεωρßα
üτι οß ¹νωμÝνεò Πολιτεßεò μπο-
ροýν νÜ κÜνουν πολý περισσüτερα
πρÜγματα γιÜ τÞν ÝξÜλειψι τþν
φυλετικþν προβλημÜτων, νÜ βοη-
θÞσουν περισσüτερο τÜ ýπανÜ-
πτυκτα καß τÜ ýπü ÜνÜπτυξιν κρÜ-
τη, νÜ συνεwοηθοýν μÝ τÞν Σο-
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βιετικÞ ¸νωσι Üπομακρýνονταò
Ýτσι τüν ÝφιÜλτη Ýνüò πυρηνικοý
πολÝμου μÝ τÞν Κßνα.

Στüν Üγþνα αýτüν üλο τü γüη-
τρο τÞò οßκογενεßαò ΚÝννεντυ, ü-
λη Þ οßκονομικÞ τηò ßσχýò, με-
τεßχε. «ΔÝν μποροýμε νÜ νικÞ-
σωμε δυü Ýκατομμýρια δολλÜρια»,
Ýλεγε τü στρατüπεδο τοý ΜÜκ
ΚÜρθυ. Καß Þ μητÝρα ΚÝννεντυ
δÞλωνε ÜγÝρωχα στÞν Üπεσταλ-
μÝνη Ýνüò μεγÜλου γυναικεßου πε-
ριοδικο0: Τü χρÞμα εßνατ δικü
μαò καß Ýχομε τü δικαßωμα νÜ
τü ξοδεýωμε üπωò μÜò ÜρÝσει.
ΜετÝχετ στüν προεκλογικü μαò
Üγdινα, τü ξοδεýομε γιÜ νÜ νικÞ-
σωμε».

¼ Μπüμπ ΚÝννεντυ, ýπερασπι-
στÞò τÞò Ýλπßδαò, εßχε στηριχθÞ
στÜ πÜντα: στÞν προσοτπικÞ του
Ýνεργητικüτητα, στÞν οßκονομικÞ
του δýναμι, στÞν γοητεßα Ýνüò
θρýλου ποý φαινüταν ÜνεξÜντλη-

τη. ¹ξερε üμωò καß τüν κßνδυνο:
«"Αν θελÞσουν νÜ μÝ σκοτþσουν,
θÜ μÝ σκοτþσου»ι, Ýλεγε. ΚαΙ
τüν σκüτωσαν. Στü πλακüστρωτο
μιÜò κουζßναò Ýνüò ξενοδοχεßου, μÝ
Ýξη σφαßρεò Üπü üπλο ποý κρα-
τοýσε Ýναò μετανÜστηò, σÜν Ýκεß-
νουò ποý προστÜτευε. Καß τdτρα
δυü τÜφοι μαρτυροýν τÞν νßκη
τþν δολοφüνων Ýναντßον τοý ß-
δεCοδουò τÞò δικαιοσýνηò καß τÞò
εßρÞνηò. "Εναò τρßτοò βρßσκεται
στÞν ¶τλÜντα μÝ τüν νεκρü τοý
ΜÜρτιν Λοýθερ Κßνγκ. -Ορθιοò
μÝνει Ýναò μüνο Üπü τÞν δεýτερη
γενεÜ τþν πανßσχυρων ΚÝννεντυ,
μÝ τü βλÝμμα στραμÝνο στÜ ΝÝα
Σýνορα.

ΤÞν ÞμÝρα ποý ü Τζþν ΚÝννεν-
τυ Ýδινε στüν Μπüμπ τÞν σιγα-
ροθÞκη μÝ τÞν ÜφιÝρωσι «"Οταν
τελειþσω Ýγdι, γιατß νÜ μÞν Ýρθη
Þ σειρÜ σου;», στüν μικρüτερο Ü-
δελφü, τüν πανýψηλο ΤÝντ, χÜρι-

ζε μιÜ Üλλη σιγαροθÞκη. Σ'αýτÞ
εßχε χαρÜξει τÜ λüγια: «Καß ü Ý-
σχατοò Ýσεται πρþτοò»>. Κι τbστü-
σο, üταν γεννιüταν ü ΤÝντ, φαι-
νüταν νÜ βρßσκεται πολý μακριÜ
Üπü τÞν Üρχηγßα, Γι'αýτü κτ Þ
οßκογÝνεια σκüπευε νÜ τüν κÜνη
Ýκκλησιαστικü. ΤÜ πρþτα του
βÞματα Ýν τοýτοιò δÝν φÜνηκαν
πολý ÝνθαρρυντικÜ.

Στü λýκειο Þταν üχι καλüò μαθη-
τÞò, καΙ τü πανεπιστÞμιο τοýΧÜρ-
βαρντ τüν Ýδιωξε, ¾ιατß στßò Ýξε-
τÜσειò τþν ßσπανικþν Ýστειλε κÜ-
ποιο φßλο, πολý πιü μελετημÝνο,
ποý τοý Ýμοιαζε, νÜ γρÜψη γιÜ λο-
γαριασμü του. Μüνο στÜ Üθλη-
τικÜ κατüρθωνε νÜ ξεχωρßζη,γιατß
καß τü σþμα του (ýψοò 1.88, βÜροò
95 κιλÜ) τüν βοηθοýσε. «'ΥπÞρξε
Üπü τοýò καλýτερουò παΤκτεò τÞò
γενεαò του», θυμÜται ü πρCυην προ-
πονητÞò στü ρÜγκμπυ τοý Ýνδοξου
πανεπιστημßου, «μÜ τÞν πßστη μου
üμωò δÝν θÜ μποροýσα νÜ τüν φαν-
ταστþ γερουσιατÞ κι Üκüμα λι-
γþτερο Üντιπρüεδρο τþν Η.Π.Α.»,

Τü σχÝδιο τÞò Ρüουζ ΚÝννεντυ
πÜντωò, νÜ Ýχη γιü πρß¾κιπα τÞò
Ýκκλησßαò, γρÞγορα Üποδεßχθη-
κε μÜταιο: στÜ Ýγκαßνια μιÜò και-
νοýργιαò πτÝρυγαò τοý πανεπι-
στημßου τÞò ΜανχÜττανβιλ, ποý
χτßστηκε μÝ δωρεÜ τþν ΚÝννεντυ,
ü ΤÝντ γνþρισε τÞν Τζüαν ΜπÝν-
νετ, μιÜ φßλη τÞò ÜδελφÞò του ΤζÞν,
μÝ μακρυÜ ξανθÜ μαλλιÜ καß κα-
στανÜ μÜτια, καß τÞν Ýρωτεýθηκε
Üπü τÞν πρCοτη στιγμÞ. ¾στερα
Üπü δυü χρüνια ü ΤÝντ πÞγε νÜ
βρÞ τüν πατÝρα τÞò κοπÝλλαò, Ýνα
διαφημιστÞ τÞò ΝÝαò ¾üρκηò,
γιÜ νÜ τοý ζητÞση τü χÝρι τηò.
¹ σκηνÞ ποý Ýπακολοýθησε εßχε
πρÜγματι χιοýμορ, ¼ κ. ΜπÝν-
νετ, ÜφηρημÝνοò καß μÜλλον Ü-
πληροφüρητοò, Üν καß Üνθρωποò
μÝ τÝτοιο ÝπÜγγελμα, ρþτησε τüν
ýποψÞφιο σýζυγο «Üν κÝρδιζε Üρ-
κετÜ γιÜ νÜ συντηρÞ τÞν Τζüαν,
üπωò Þταν μαθημÝνη». ¼ ΤÝντ,
ποý Þταν Üκüμη φοιτητÞò, Ýμεινε
γιÜ λßγο Üλαλοò καß ýστερα ÜπÜν-
τησε : (('Οταν Ýνηλικιdτθηκα, ü
πατÝραò μοý Ýδωσε Ýνα Ýκατομμý-
ριο δολλÜρια. ¸λπßζω üτι θÜ μÜò
φθÜσουν νÜ ζÞσωμε».

Οß ΚÝννεντυ ÜπÝδειξαν ÜμÝσωò
στüν πατÝρα ΜπÝννετ πþò εßχαν
χρÞματα. ¸πειδÞ Þ Τζüαν εßχε
ÝργασθÞ σÝ διαφημιστικÝò ται-
νßεò γιÜ τÞν τηλεüρασι, ποý τÞν

'Ο Μπüμπ ΚÝγνεντυ μÝ τÞν Καρο-
λßν στßι πüδια του. ΤÜ Üλλα παιδιÜ

φορÜ, τþν δεικτþν τοý
): οß κüρεò του Κþρτνεý
οß γιοß του ΙγΙÜικλ καß

ΝτÝιβιντ καß ü Þþν Φ, ΚÝννεντυ.
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¼ παποýò Χüνυ Φßτò

Ýδειχναν νÜ βουρτσßζη τÜ δüντια
τηò μÝ μßα üρισμÝνη üδοντüκρεμα,
ü γÝρο - Τζüζεφ πλÞρωσε ÜκριβÜ
καß ÜπÝσυρε τßò ταινßεò Üπü τÞν
κυκλοφορßα. Κατüπιν οß ΚÝν-
νεντυ Üρχισαν τÞν «εßδικÞ Ýκπαß-
δευσι». ¹ Τζüαν Ýπρεπε νÜ γßνη
ÜντÜξια τÞò δυναστεßαò, νÜ μοιÜ-
ση σÝ üλεò τßò γυναßκεò τþν ΚÝν-
νεντυ. Σ'αýτü τü σημεßο δÝν τÜ
βρÞκαν πολý εýκολα. ¹ κοπÝλλα
Þταν ντροπαλÞ, χαßδεμÝνη, βα-
ριüταν τüν Üθλητισμü καß τÜ Üλο-
γα τÞò Ýφερναν Üλλεργßα, ΣτÜ πρþ-
τα χρüνια τοý γÜμου, ποý Ýγινε
τü Ι958, Ýκανε καΙ μερικÝò ÜξÝχα-
στεò «γκÜφεò»: ÜποκÜλυψε στοýò
δημοσιογρÜφουò üτι Þ κουνιÜδα
τηò ΤζÜκυ Üγüραζε τÜ φορÝματÜ
τηò στÞ μισÞ τιμÞ, üτι φοροýσε
«ποστßò», καß πþò Þ σπονδυλικÞ
στÞλη τοý Τζþν - ποý τüτε εßχε
γßνει Üντικεßμενο πολλþν ÝπιθÝ-
σεων καß κακþν ýπαινιγμþν - εß-
χε χειροτερÝψει πÜρα πολý.

¹ πεßρα üμωò τÞν μεταμüρφωσε,
ΣÞμερα Þ «Τζüουνσυ», üπωò τÞν
φωνÜζει χαßδευτικÜ ü ΤÝντ, εßναι
μιÜ γυναßκα γεμÜτη αýτοπεποß-
θησι, ποý μπορεß νÜ ÜντικαθιστÜ
τüν Üντρα τηò Üκüμη καß σÝ πολι-
τικÝò συγκεντρCοσειò. ΚατÜ τÜ
Üλλα Ýχει μεßνει ÜπλÞ καß θÝλει
νÜ κÜνη πολλÜ παιδιÜ, μολονüτι
Ýχει χÜσει ÜρκετÜ, Tdrpa Ýχει τρßα,
τÞν ΚÜρα üκττδ χρονþν, τüν ¸ν-
τουαρντ ÝπτÜ καß τüν ΠÜτρικ Ýνüò.

ΑýτÜ τÜ τρßα παιδιÜ, μαζß μÝ τÜ
δýο τοý Τζþν καß τÜ δÝκα - σÝ
λßγο Ýνδεκα - τοý Μπüμπ, θÜ
Ýχη νÜ ÜναθρÝψη ü ¸ντουαρντ.
Γιατß αýτüò εΙναι τdτρα ü Üρχηγüò
τÞò οßκογενεßαò, μιÜò οßκογενεßαò
ποý δÝν Üστειεýεται καß δÝν ÜφÞνει
πρωτοβουλßεò στßò γυναßκεò τþν
Üγοριþν τηò, Ýκεßνεò ποý δÝν γεν-
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νÞθηκαν μÝ τü üνουα τþν ΚÝννεν.
τυ. Πολλοß Üπüρησαν κατÜ και-
ροýò μÝ τÞν στÜσι τÞò ΤξÜκυ ΚÝν-
νεντυ. Περßμεναν νÜ πÜρη θÝσι,
βουτηγμÝνη στÜ μαýρα, καß νÜ
ζητÞση δημοσßφ Üνακρßσειò γιÜ
νÜ διαλευκανθÞ τü μυστÞριο τοý
θανÜτου τοý συζýγου τηò. ¶ντß
γι'αýτü τÞν εßδαν νÜ ζητÜ Ýχεμý-
θεια Üπü τüν Οýßλλιαμ ΜÜντσε-
στερ; τüν δημοσιογρÜφο ü üποßοò
ÜνÝλαβε νÜ γρÜψη τÞν tστορßα τÞò
δολοφονßαò (τü βιβλßο κυκλοφü-
ρησε μÝ τüν τßτλο «ΘÜνατοò Ýνüò
ΠροÝδρου»). "Οσοι üμωò κατηγü-
ρησαν τÞν ΤζÜκυ ΚÝννεντυ ξε-
χνοýσαν üτι πρßν Üπü κÜθε τß Üλ-
λο Þταν Ýνα μÝλοò τÞò οßκογενεß-
αò ΚÝννεντυ, ýποχρεωμÝνη νÜ Üκο-
λουθÞ τßò'üδηγßεò τοý Üρχηγοý
καß νÜ μÞν ÝκθÝτη τü üνομα τοý
νεκροý συζýγου τηò σÝ σκÜνδαλα,
γιατß Þταν συγχρüνωò τü 'üνομα

πολλþν Üνδρþν ποý ζοýσαν γιÜ
νÜ Ýπωμισθοýν μιÜ μÝρα τßò εýθý-
νεò καß τÜ βÜρη τοý προεδρικοý
Üξιþματοò.

ΤÜ βÜρη αýτÜ Üρχισε νÜ τÜ αß-
σθÜνεται ü -Εντουαρντ ΚÝννεντυ
üταν σκοτþθηκε ü Τζþν. Μüνο
ü Μπüμπ ýπÞρχε ÜνÜμεσα στüν
«μικρü Üδελφü» καß στÞν Üρχη-
γßα, τÞò οßκογενεßαò πρþτα καß
μετÜ τοý Ýθνουò.

ΚατÜ τÞν προεκλογικÞ Ýκστρα-
τεßα τοý Τζþν ü ΤÝντ εßχε παλαß-
ψει κι αýτüò μαζß μÝ τüν Μπüμπ
γιÜ τÞν νßκη τοý μεγÜλου Üδελ-
φοý. ΜÝ τü προσωπικü του Üερο-
πλÜνο διÝτρεχε τÞν ¶μερικÞ Üπü
τÞν μßα Üκρη üιò τÞν Üλλη δεß-
χνονταò Ýνεργητικüτητα, üργα-
νωτικÝò ßκανüτητεò καß ταλÝντο
στßò ÝπαφÝò του μÝ τÜ πλÞθη. Αý-
τÜ üλα üμωò δÝν ýπÞρξαν ÜρκετÜ
γιÜ νÜ τüν δεχθÞ τü κοινüν α)ò γε-

Τζüζεφ ΚÝννεντυ υßüò

ρουσιαστÞ, διορισμü ποý εßχε Ü-
παιτÞσει ü πατÝραò του καß ποý
εßχε προκαλÝσει ÜντιδρÜσειò Ü-
κüμη καß μεταξý τþν μελþν τÞò
οßκογενεßαò.

¿ò γερουσιαστÞò ü ΤÝντ φÝρ-
θηκε μÝ παραδειγματικü τÜκτ καß
μετριοφροσýνη. «ΠρÝπει νÜ κερ-
δßσω τÜ γαλüνια ποý συνÞθωò χρη.
σιμεýουν στοýò Üλλουò γιÜ νÜ Ýκ-
λεγοýν», παραδÝχθηκε σÝ μιÜ συν-
Ýντευξι. «'ΑλλÜ εßμαι νÝοò καß
Ýχω καιρü νÜ μÜθω».

Τýσον καιρü δÝν Ýπρüκειτο νÜ
Ýχη. ¸ μοßρα χτýπησε γιÜ δεýτε-
ρη φορÜ. Τü δεýτερο Üγüρι τοý
Τζüζεφ ΚÝννεντυ σκοτþθηκε. "Ο-
ταν στßò 22 Νοεμβρßου Ι963 Ý-
φθασε στÞν ΟýÜσινγκτον Þ εßδη-
σιò τÞò δολοφονßαò τοý ΠροÝδρου,
ü ΤÝντ διηýθυνε μιÜ κοινοβουλευ-
τικÞ συζÞτησι, Χλωμüò σÜν νε-
κρüò σηκþθηκε Üπü τü κÜθισμÜ
του καß μÝ λßγα, συγκινημÝνα λü-
για Üνακοßνωσε τüν φüνο στοýò
συναδÝλφουò του. ¼ ΤζCον, μεγα-
λýτερüò του κατÜ δεκαπÝντε χρü-
νια, Þταν πÜντα γι'αýτüν Ýναò
δεýτεροò πατÝραò καß ü χαμüò του
γιÜ τüν ¸ντουαρντ στÜθηκε δι-
πλÞ τραγωδßα. Συγχρüνωò üμωò
τüν Ýσπρωξε νÜ ÜφÞση τÞν συγ-
κρατημÝνη στÜσι τοý παρελθüν-
τοò καß νÜ ÝκδηλωθÞ πιü Ýλεýθερα,
"Ηδη Üπü τü Ι963 ü ΤÝντυ Üντι-
μετßοπισε μÝ Ýπιτυχßα τßò πρþτεò
του μÜχεò Ýπιδεικνýονταò μεγÜλη
σοβαρüτητα στßò πολιτικÝò συζη-
τÞσειò καß παρουσιÜζονταò τßò
Üπüψειò του μÝ τρüπο ποý πρüδι-
δε μεγÜλη προετοιμασßα. ¸ν τοý-
τοιò πÜντα Ýδειχνε σεβασμü στοýò
Üλλουò καß ποτÝ δÝν Ýκανε Ýχθροýò
του Ýκεßνουò ποý κανονικÜ θÜ
Ýπρεπε νÜ εßναι οß πιü Üποφασι-
στικοß του Üντßπαλοι, δηλαδÞ τοýò



Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

Τζþν ΚÝννεντυ

γÝρουò συντηρητικοýò τοý Νüτου.¹ ÜποφασιστικÞ üμωò μετα-
μüρφωσιò τοý ΤÝντ Ýγινε τü Ι964,
ýστερα Üπü τü Üεροπορικü δυστý-
χημα ποý παρ' üλßγο νÜ τοý στοι-
χßση τÞν ζωÞ. ΣτÞν κλινικÞ μελε-
τοýσε δdιδεκα þρεò τÞν ÞμÝρα καß
συζητοδσε εßò βÜθοò üλα τÜ ζω-
τικÜ θÝματα τÞò πολιτικÞò μÝ τοýò
παλιοýò του καθηγητÜò τοý ΧÜρ-
βαρντ. ¼ρισμÝνα θÝματα κßνησαν
περισσüτερο τü ÝνδιαφÝρον του
καß σ' αýτÜ Üφοσιdτθηκε μÝ πÜθοò.

¼ πρτßτοò του θρßαμβοò ýπÞρ-
ξε Þ ÜλλαγÞ το0 κανονισμοý ποý
διÝπει τÞν μετανÜστευσι στßò
Η.Π.Α. ¸πß τριÜντα χρüνια τü
σýστημα εýνοοýσε τßò βüρειεò
χτßρεò, Ýν6ι, μετÜ τßò μετατροπÝò
ποý ÝπÝφερε ü ¸ντουαρντ, οß πιü
εýνοημÝνοι εßναι πιÜ οß ºταλοß,
οß ¸λληνεò καß γενικdοτερα οß
λαοß τþν ýπü ÜνÜπτυξιν χωρþν,

Δεýτεροò Üγdοναò τοý ΤÝντ ý-
πÞρξε Þ ÜλλαγÞ τοý Ýκλογικοý
νüμου. Στßò περισσüτερεò πολι-
τεßεò τÞò ¶μερικÞò, γιÜ νÜ ψηφß-
σηò, πρÝπει νÜ πληρþσηò φüρο,
καß Ýτσι πολλοß φτωχοß προτιμοý-
σαν νÜ ÜγορÜσουν Ýνα κιλü ψωμß
παρÜ νÜ ψηφßσουν. ¼ ¸ντουαρντ
πÜλαιψε γιÜ τÞν ÜνÜκλησι τοý
ΡοΙΙ Ταχ, καß ot προτÜσειò του

κλησι τÞò φορολογßαò.-Οταν τÜ ÜδÝλφια ΚÝwεντυ <<μοß-

ρασαν τÞ δουλειω>, ü Μπüμπ δÝν
Üφησε πολý εýχÜριστα θÝματα
στüν -Εντουαρντ: ποινικü δßκαιο,
προβλÞματα τþν προσφýγων τοý
ΒιετνÜμ, üργÜνωσι τÞò Ýπιστρα-
τεýσεωò. ΠÜντα üμωò Þταν Ýτοι-
μοò νÜ τüν Ýνθαρρýνη. ΚατÜ τÞν

Μπüμπ ΚÝννεγτυ

διÜρκεια μιÜò συζητÞσεωò στÞν
Γερουσßα, τοý Ýστειλε Ýνα σημεßω-
μα : «'Ηρθε Þ düρα νÜ κÜνηò τÞν
ÜποφασιστικÞ Ýπßθεσι: Εßμαι μα-
ζß σου, ÜλλÜ πßσω, πολý πιü πßσω
Üπü σÝνω».

¼πωσδÞποτε τÜ δυü ÜδÝλφια
Ýκαναν τü πÜν γιÜ νÜ μÞ φαßνεται
üτι ÝργÜζονται μαζß καß ÜπÝφευγαν
νÜ φωτογραφßζωνται πλÜι-πλÜι.
¶κüμη καß üταν ü Μπüμπ πÞρε
θÝσι κατÜ τοý Τζüνσον στü ζÞ-
τημα τοý ΒιετνÜμ, ü ΤÝντυ τüν
Üκολοýθησε προσεχτικÜ. Προτß-
μησε νÜ Üντιμετωπßση δηλαδÞ τü
πρüβλημα Üπü Üλλη Üποψι, κα-
ταγγÝλλονταò κυρßωò τÞν διαφθο-
ρÜ τÞò κυβερνÞσεωò τÞò Σαßγκüν,
καß προσπαθdτνταò νÜ πιÝση τÞν
ΟýÜσιηκτον γιÜ μιÜ καλýτερη
περßθαλψι τþν προσφýγων. ¸ωò
τÜ Χριστοýγεννα ü -Εντουαρντ

συμβοýλευε τüν Üδελφü του νÜ μÞν
προκαλÝση τüν Τζüνσον. ¶ργü-
τερα üμωò Üλλαξε γνdτμη καΙ λÝ-
γεται üτι τüν Ýπεισε νÜ θÝση ýπο-
ψηφιüτητα, πρßν Üκüμη Þ Ýπιτυχßα
τοý ΜÜκ ΚÜρθυ Üποδεßξη τÞν δý-
ναμι τþν εßρηνοφßλων.

Στüν προεκλογικü Üγþνα τοý
Ι968 ü ΤÝντ Ýπαιξε τüν ρüλο ποý
εßχε ÜναλÜβει ü Μπüμπ κατÜ τüν
Üγþνα τοý ΠροÝδρου τü 1960.
"Η στÜσιò του üμωò Þταν διαφο-
ρετικÞ, γιατß ßσωò ποτÝ δÝν εßχε
στÜ πλÞθη τÞν μαγικÞ σχεδüν Ýπιρ-
ροÞ ποý Üσκοýσαν ü Τζτbν καß ü
Μπüμπ, ÜλλÜ Þταν ü λσγικüò, ü
συμπαθÞò, ü γεμÜτοò σεβασμü γιÜ
τοýò μεγαλýτερουò συναδÝλφουò,
τü παιδß ποý σωπαßνει,ÜλλÜ Üκοýει
προσεκτικÜ καß κρατÜ πολλÝò ση-
μειþσειò. ΑýτÝò οß ÜρετÝò, του τüν
Ýκαναν ßδιαßτερα κατÜλληλο γιÜ
τÞν Ýργασßα τþν παρασκηνßων,
δηλαδÞ γιÜ νÜ πιÝση τοýò δημο-

-Εντουαρντ ΚÝννεντυ

κρατικοýò Ýκπροσdτπουò κατÜ τÞν
συγκÝντρωσι τοý κüμματοò. "Ο-
ταν ü ΣιρχÜν πυροβüλησε τüν
Μπüμπ, ü ΤÝντ βρισκüταν στüν
¶γιο Φραγκßσκο. ¸κπροσωποý-
σε τüν Üδελφü του στÞν ÝορτÞ τþν
Κεννεντικþν, .

¸κεθνοι ποý τüν γνωρßζουν κα-
λÜ προβλÝπουν Þδη τÞν τακτικÞ
ποý ü ΤÝντ - ü πιü ºρλανδüò Üπü
üλα τÜ ÜδÝλφια - θÜ ÜκολουθÞση
γιÜ νÜ φθÜση, Ýστω καß ýστερα Üπü
πολλÜ χρüνια, στÞν Προεδρßα.
ΘÜ ÝτοιμÜση - βεβαιdονουν - τÞν
Üνοδü του συστηματικÜ, σχολα-
στικÜ, δßχωò νÜ θÝτη στüν Ýαυτü
του χρονικÜ üρια. ¶κüμη üμωò
καß Üν καμμιÜ φορÜ θÜ δßνη τÞν
Ýντýπωσι üτι Ü'ποσýρεται Üπü τÞν
πολιτικÞ σκηνÞ στÜ παρασκÞνια,
δÝν θÜ πρÝπει ποτÝ νÜ ξεχνοýμε
üτι Ýχει στÞν τσÝπη τÞν σιγαρο-
θÞκη μÝ χαραγμÝνη τÞν ÜφιÝρωσι
τοý Τζþν ΚÝννεντυ: «Καß ü Ýσχα-
τοò Ýσεται πρþτοò».

ΣÞμερα στü πλευρü τοý γηραι-
οý ζεýγουò, τοý ÞμιπαρÜλυτου
Τζüζεφ καß τÞò δυναμικÞò Ρüουζ
ΚÝννεντυ, στÝκεται Ýναò μüνον
γιüò, ü ¸ντουαρντ Μοýαρ ΚÝν-
νεντυ, ü μικρüτεροò Üπü τÜ ÝννÝα
παιδιÜ τουò. Πßσω του üμωò περι-
μÝνει Þ τρßτη γενεÜ. ΤÜ δυü παι-
διÜ τοý Τζþν, τÜ δÝκα - σÝ λßγο
Ýνδεκα - τοý Μπüμπ, τÜ τρßα
δικÜ του, ¼λα ýγιÝστατα, καλο-
φτιαγμÝνα, γελαστÜ, Ýτοιμα. -Ε-
τοιμα νÜ πÜρουν τÞν σκυτÜλη τÞò
Üρχηγßαò μÝ τÞν σειρÜ στÜ χÝ-
ρια τουò. ΜιÜ στρατιÜ ποý με-
γαλþνει μÝ τÜ ßδια ßδεlοδη, μÝ τÞν
ßδια πειθαρχßα, μÝ τÞν βεβαιüτη-
τα πþò πρÝπει νÜ λÝγεσαι ΚÝν-
νεντυ, γιÜ νÜ κυβερνÞσηò δßκαια
καß σωστÜ τÞν μεγαλýτερη δημο-
κρατßα τοý κüσμου. *
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Ο

«Καß ü Ýσχατοò Ýσεται πρþτοò».

'Ο "Εντουαρντ ΚÝννεντυ μÝ τÞν
οßκογÝνειÜ του, στü σπßτι του,
στÞν Τξþρτζτοηυν τιßò 0ýÜσι-
γκτον.ΕΙναι ü νÝοò Üρχηγüò τÞò
οßκογενεßαò, Μιdò οßκογενεßαò
ποý πιστεýει δτι τρÝπει νÜ λÝγε-
σαι ΚÝννεντυ γιßι νßι κυβερνÞσηò
δßκαια καß σωστßι τÞν μεγαλýτε-
ρη Δημοκρατßα τοδ Κüσμου,
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Ρη πεδιÜδα τþν ΓαυγαμÞλων, μÝσα
στÞν χαρδιÜ τοý περσιχοý ιΡÜ-
τουò, 6που δυδ στρατοß Ýστεχτν
ÜντιμÝτωποι γιÜ νÜ συγχρουσθοýν
σÝ μιÜ Üτδ τßò χρισι,μþτερεò μÜχεò
τηò tστοριαò.

¶πδ τÞ μιÜ μεριÜ 40.000 πεζοß
:ιαß 7.000 ßτπεθò Μαχεδüνεò χαß

βασιλιÜ τουò, νÜ ÝξορμÞσουν χαß
νÜ χ;υπÞσουν τδν περσιχδ χολοσ-

28

'Ο μαχεδο^νι,χδò 
. 
στρατÞò. σ,)μ-

φωνα μÝ τßò διαταγÝò τοδ 'λλεΖÜν-

º'üτε 7;ρ()ε ü γηραιüò ΙΙαρμενßων
z,ιL ψÝ τδ Ι)Üρροò τÞò Þλιχßαò χαß

πε : «ΙΙþò μπορεθò μιÜ, τÝτοια μ,Ý-
Ρα να }τΟιμασαL τοσο ;ενοιαστοò;,,.

αργοτοΡη.
"Ι'στερα Üπδ αýτÞ τÞν Ýτιθεþ-

ρησι. χαß Üφοý βεβαιþθηχε üτι ü-
λ.,ι Þσαν στÞν θÝσι τουò Ý;.,ιμοι,
ÞßOε χαß τÞρε τÞν θÝσι του στδ &-

Η ΜΑΧΗ

ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ



ßνΙιßτ πλευρα Üπü τιjν σαρκοφÜγο, τÞν ),εlιομξγη «τοιj 
"1).εξιßνδρου)r, 

'ΕπÜ|\,) Üριστερßι ιßριπποò ü 'ΑλÝξανδροò,

χρο δεΕιδ τÞò ταρατÜξεþò τ.rυ,
Δßπλα του στÞν σειρÜ Þσαν οß Ýξη
θλεò τδν'Εταßρων του, μδ τοýò Ü-
χαταμÜχητουò «ýπαστιστÜò» του.
'Αριστερüτερα τÝντε τÜξειò Üπδ
τοýò πεζεταßρουò του. "Ολοι αý-
τοß μÝχριò Ýχεß Üποτελοθσαν τÞν
δεξιÜ ÝπιθετιχÞ πτÝρυγα. ¸μπρδò
Üπδ τοýò Ýταßρουò τροχωροýσαν
τμÞματα Üτδ τοξüτεò χαß ¹γριÜ-
νεò ÜχοντιστÝò γιÜ τÞν Ýναρξι τÞ 

_c

μαχηò χαι γtα την πΡοστασια τοιJ
ßτπιχοθ,

¶ριστερÜ στÞν παρÜταξι Þταν
ü Παρμενßων ü Φιλþτα, ü γερο-
στρατηγδò τοý Φιλßππου, ποý d-
σττρισε στßò Ýχστρατεθεò χαß στßò
μÜχεò, τδ δεξß χÝρι τοý ¶λεξÜν-δρου υÜ, τ&ξυ πε-
ζετα ý τοθ 'Αλε-
ξÜνδ νεò συμμÜ-
χουò ÜπαρÜμιλλο
θεσσαλιχδ ßπτιχü.

"Ολη αýτÞν Þν ÝλληνιχÞ παρÜ-

τοý μετþπου.
'-ι\τÝναντι Þ περσιχÞ παρd,ταξυò

si7_: στδ χÝντρο τδν βασι).ιÜ Δοι-
ρεßο, στδ üλüχρυσο Üρμα του, τρι-
γυρυσμÝνò, Üπδ τοýò «συγγενεΤòη
του, Ü,πü τοýò «μηλοφüρουòÞ σω-
ματοφýλαχεò χαΙ τοýò "Ελληνεò

üò του παρα-
περσιχοý γ.αß
πιδ Ýμπρδò

τενÞντα δρετανοφüρα &ρματα χαß
δÝΖα πÝντε ßνδιχοß ÝλÝφαντεò,

α-
αò
ου
α-
α.-

τια με ττδν Βαβυ
δυδ στÜτετμÞ στδ
Ýμπρüò.

ΣτÞν ÜριστερÞ πτÝρυγα, Üπδ
6του περßμεναν τδν 'Α).Ýßανδρο.

Þσαν παρατεταγμÝνα Ýμτρδò Ýχα-
τδ δρεπανοφüρα üßρματα χαß στÞν
δεξιÜ &λλα πενÞντα.

Πßσω Üπδ τδ χÝντρο, σÜν σÝ
τρßτη γραμμÞ, Þταν ταρατεταγμÝ-
νη Þ ÝφεδριχÞ στρατιÜ τÞò Βαβυ-
λωνßαò,

"Οταν Þ παρÜταξιò χαß τþν δυ),

ÜντιτÜλων τελεßωσε, φÜνηχε 6τι τδ
Ýλληνιχδ μÝτωπο, ποý εßχε μÞ-
χοò 2500-2700 μ., Ýφθανε μüλιò

περσιχÞò πα-
&r.po τþν Μα-
τδ χÝντρο τþν
ανδροò βρÝθη-
ι &πδ τδν Δα-

ρεθο,

Ý-
ποý

JÞ"ανε-
τρεπαν τÞν ßσορροτßα 6λου τοý

^-ροηγοýμενο, 
ßστοριχÞ &ναμÝτρησι.

"ΙΙτσι Üρχυσε μιÜ Üτßθανη χß-
νÞστò μτÜ Üσýλληπτη προχþρησι

εωò,
σουò

τÝ-

ναò Ýλιγμδò πρωτοφανÞ6 χαß τρο-
μερÜ Ýπßχßνδυýοò γιÜ üτοιονδÞπο-
;ε'Üλλο στρατδ χαß γιÜ üτοιονδÞ-
τοτε Üλλο στοατηγü.
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ελÜσεωò. εθναι στεδδν &δ,ßνατη.
Κ*ß ποΧý πεοισσüßßρο τüτε πÜνω
στδ πεδßο -ÞÝ μÜχηß χαß μπροστÜ

Ýπροστατεýετο Üπδ τΙò πλα^lιοφυ-

Δυü λεπτομÝρειεò Üπü τü ψηφι-
δωτü ποý βρÝθηκε στÞν Πομ-
πηßα καß ποý εßκονßζει τÞν ΜÜ-
γη τÞò'Ισσοδ.'ΑριστερÜ ü 'Α-
λÝξανδροò. Δεξιßι ü Δαρεßοò,

3Ι
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δε-
ξατ-
τοý
το-

ξüτεò τοδ Βρßσωνοò χαß τοýò 'Α-
γριÜνεò Üχοντιστδò τοδ ¶ττÜλου
νÜ σπεýσουν σ§ Ýνßσχυσι τþν Üλ-
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χαß τοýò ¸γριÜνεò, χαθþò χαß τοýò

Ýχτεßνει τßò λüγχεò ιαß τßò σÜρισ-
σεò πρδò τÜ Ýμπρδò χαß ρßχνεται
&ι&θειτη πÜνω στδν Ýχθρü, Τß-
ποτα δÝν εßναι δυνατδ ν' ÜνθÝξη
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,,òωυ ÝξÝλßπε, χαß οß Üνδρεò Ýτρε-
χαν νÜ σωθοýν χαταδιωχüμενοι
χατÜ πüδαò Üπδ τοýò "Ελληνεò.

στρατιÜ.
'Η μÜχη τþν ΓαυγαμÞλων εθ7ε

τÜστασι.
"Οπωò εθπαμε, ü Παρμενßων

εßχε ÜποστολÞ .νÜ_χαλýπτη συνε-
χωò το αΡιστερο òηòπτεΡυγοò, χυ-
ρßαò προσπαθεßαò τþν Μαχεδü-
νων. "Επρεπε βασιχÜ ιαß σÝ üποι-
αδÞποτε περßπτωσι νÜ μÞν ξεχο-
πÞ Üπδ τhν χυρßα παρ&ταξ| ;l.qi
νÜ ÜφÞση χενδ &νÜμεσα &πü τßò

δυü ττÝρυγεò. "Ι)πρεπε νÜ τηρÞ-
ση αýστηρÜ τÞν ÝντολÞ αýÞ, Ýστω
χαß &ν προσβληθÞ.

Üγþνα τοδ Üριστεροδ,
ε χι αýòδò-χαιþò, χÜ-
νÜ βοηθÞση 11gF. ßδßαò

αò»,

Ζ-εδüνων, tτρεξε ιατ' εýθεßαν Ýμ-

τρδò χαß Ýφθασε μαχριÜ στδ στρα-
τüπεδο τþν ¸λλÞνων.'Εχεß Þ φρου-

διασχορπßσθηχαν Þ ÝσφÜγησαν.
Αýτδ τδ γεγονδò τδ òßντελýφθη-

σαν οß διοιχηταß τþν τμημÜτων
τÞò &ριστsρÞò πλαγιοφυλαχÞò τþν
Μαχεδüνων, ΣιτÜλχηò, Κοßρανοò,

δμωò αýτÞ
φυλαχÞò, τδ
ßωνοò Ýμεινε
δÝχθηχε χαß

ρο 6μωò εθναι 6τι ü θδιοò ü ¶λÝ-
ξανδροò, 6ταν βεβαιþθηχε γιÜ τÞν
üλοχληρωτιχÞ συντριβÞ τοý Üρι-
σßεροý χαß τοý χÝντρου τοý Ýχθροý,

ΜθχΗ ΓΘΥΓΘΜΗηOΝ

Υη0!!!ιL

,,ιτßΤ4αζΠ4Þοβ,

^ι 
ß θοßüllm^Ι Ι ρτταßλ

τηκ !ιþφ ndroaσ κßφ

κßψοξ Ι,40000
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μπαßνει σδ
"Αν χαß

νÜ γρÜψη
νÜ 4χη χαß
τιωτιχÝò γ

χρßβειεò.
"Αν Ýχαναν αýτδν τδν χüπο χαß

ρωτοýσαν Ýνα στρατιωτιχü, τδν
üποιονδÞποτε, θÜ συμφωνοýσαν μα-
ζß μ,rò. Χωρßò στρατηγιχÞ σχÝψι,
χωρßò στραττlγιχδ Ýλιγμδ δÝν ,χερ-
δßζουν ποτδ τÞ νßχη 47.000 ßθνδρεò
πολεμþνταò μιÜ ÜνθρωποθÜλασσα

γ-
αò

ΘΕοΔΩΡοΣ Κ. Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Συγγραφεýò-Συνταγ ματÜρχηò Ý.Ü.



ΔΕ1{ tßΩΡΙΖΕ! 0Τι
ΣγtχΡOt{Δ ΑγτOΜΑιΑ

γΠΔΡΧOγ1{

ι,ιΗχΔι{Ηl,ιΑΙΛ ΔιΔ ΤΗι{ ΒΙΒΛ!OΔΕΣιΔΝ . . .

ΠροσφÝρομεν Üπαντα τÜ μηχανÞματα γραφικþν τεχνþν καΙ
Ýπεξεργασßαò χÜρτου τþν καλλιτÝρων εýρωπαΤκþν Ýργοστασßων.

ΛιθογραφικÜ πιεστÞρια OFFSET
ΤυπογραφικÜ πιεστÞρια
ΔιπλωτικÜ καß βιβλιοδετικÜ μηχανÞματα
ΧαρτοκοπτικÜ μηχανÞματα
ΚυτιοποιητικÜ μηχανÞματα
ΙνΙηχανÞματα κατασκευÞò εßδþν συσκευασßαò

ΑΔΕΛΦο! ΜΠΑοΥΜΑΝ -ΑΘΗΝΑΙ, 126
üδüò ¸ρμοý 8 - Τηλ. 225.565



'Η αýτοτ<τονßα
τοý Ρüμμελ

τ<ατÜ δταταγην
τοý Χßτλερ

Ποικßλεò εΙναι οß Ýρμηνεßεò ποý δüθηκαν Üπü τοýò ßστορικοýò
γιÜ τÞν μορφÞ καß τÞν στρατιωτικÞ ßδιοφυßα
τοδ πΜον λαοφιλο6ò Γερμανοý στρατηγοý þò καß γιÜ τü
Üπροσδüκητο τραγικü του τÝλοò.
Τüν εΙπαν «Üλεποý τÞò ÝρÞμου»», «ÜποτυχημÝνο συνωμüτη», «ιπολεμικü ξþο».
Δημιοýργημα τοý Χßτλερ ü -Ερβιν Ρüμμελ
ÜφιÝρωσε στüν Φýρερ τÞν στρατιωτικÞ του ζωÞ
καß πλÞρωσε μÝ δηλητÞριο τÞν μοναδικÞ ÜνοικτÞ Üνταρσßα του.

Μ ¶ß#ºßιß"ººι*:f«ιr#:
γλοι Üξιωματικοß ποý τολεμοýσαν

πει οΙ Üνδρεò μα5 νÜ τοý Üτοδßδουν
ýττερφνσικÝò δννÜμει5.'Επιθνμþ
νÜ χρησιμοποιÞσετε üλα τÜ δννα-
τÜ μÝσα γιÜ νÜ διαλýσετε τÞν Ýν-
τýπωσι, üτι ü Ρüμμελ Üντιπρο-
σωπεýει κοττι παραττÜνω Üτδ Ýναν
κοινü Γερμανü στρατηγü. "Αò Üτο-
φεýγωμε σνστημοιτικÜ νÜ ÜναφÝ-
ρωμε τü üνομα τοý ΡüμμÞ, üταν
μιλÜμε γιÜ τüν Ýχθρü μαò -.Þ
Λιβýη, ΠρÝπει νÜλÝμε: «οΙ Γερυα-
νοΙ» Þ «Þ δýναμιò τοý "Αξονοò»

Þ «ü Ýχθρüò», χωρßò νÜ Ýπαναλαμ-
βÜνωμε διαρκþ5 τü üνομα τοý
Ρüμμελ. ΣÜò παρακαλþ νÜ ÝλÝγ-
ξετε Üν Þ διαταγÞ μον Ýφαρμο-
σθÞ ÜμÝσωò. ΝÜ δþσετε σÝ üλονò
τοýò ýφισταμÝνονò σαò νÜ κατα-
λÜβονν üτι, Üπü γτνχολογικÞ Ü-
ποψι, πρüκειται γιÜ Ýνα πολý ση-
μαυτικü ζ,Þτημα».

ΤÞν ÝτοχÞ Ýκεßνη, τü φθινüιτω-
ρο τοý Ι94Ι, εßχε δημιονργηθÞ
Ýναò θΡýλοò, ü üποßοò καΙ σÞμερα
Üκüμη ýπÜρχει, εßκοσιετττÜ χρü-
νια Üτü τüτε, μεταξý τþν ¹γ-
γλων κνρßω5. ΜιÜ προσεκτικÞ καΙ
ÜνεττηρÝαστη üμωò Ýρευνα γýρω
Üττü τüν Ρüμμελ üδηγεß σÝ σνμπε-
ρÜσματα Ýκ διαμÝτρον Üυτßθετα
Üπü Ýκεßνα τÜ üποßα εßχε ÝπηρεÜ-
σει μÜλλον ü θρýλοò καΙ üχι Þ τρα-
γματικüτη5. ΤÜ σνμιτερÜσματα
αýτÜ ü 'Ενρßκο ΣÝρρα-σÝ μιÜ
ÜνÜλνσι τοý «φαινομÝνον Ρüμ-
μελ» - σννüψισε μÝ αýτÜ τÜ λü-
για : «"Ηξερε üλα τÜ τεχνÜσμα-
τα καΙ τΙò πονηριÝò τοý τολÝμου,
ÜλλÜ δÝν εΙχε σνλλÜβει τü üτι μιÜ
μεγÜλη σ,τρòιτιωτικÞ Ýπιχεßρησιò

εßυαι τρßν Üττ' üλα Ýνα ποüβλημα
ττολιτικü. ¾πÞρξε ßσωò ü Ρüμ-
μελ Ýναò ΝÝν Þ Ýναò ΜνρÜ, Üλ-
λÜ δÝν ýπÞρξε Üσφαλþò Ýναò ΜÝ-
γαò ΝαπολÝων καß τροταιττü5
Ýναò ΜÝγαò ¹λÝξαυδροò». ΔÝν χω-
ρεß Üμφιβολßα, Ýν τοýτοιò, üττ ü
Ρüμμελ Üσκοýσε πÜντοτε μεγÜλη
γοητεßα τüσο στοýò δικοý5 του
στραττþτε5, üσο καΙ στοý5 στρα-
τιþτεò τοý Ýχθροý. 'Ηξερε Ýπßσηò
νÜ ÜνòιτρÝπη τÜ στρατιωτικÜ δε-
δομÝνα τοý σνγχρüνον τολÝμον
τþν Ýλιγυþν στÞν Ýρημο τÞò Βο-
ρεßον ¹φρικÞò, Þ üττοßα, καθþò
Ýλε7ε ü στρατηγü5 φδν ΡÜβεν-
σταΙν, <<Üυτιττροσωπεýει τüν πα-
ρÜδεισο τÞò στροττιωτικÞò τακτι-
κÞò, ÜλλÜ καΙ τüν ÝφιÜλτη τþν
στρατενμÜτων».

¼ "Ερβιν ΓιοχÜννεò Ρüμμελ ÜνÞ-
κε σÝ μιÜ ÜστικÞ οßκογÝνετα. Γεν-
νÞθηκε στΙò Ι5 Νοεμβρßον Ι89Ι,
στü ΧÜιιιτενχαßμ, κοντÜ στü οýλ-
μÜμ-ΝτονÜον, στü Βýρττεμττεργκ.
¼ πòιτÝραò τον εßχε τü ßδιο üνομα :

"Ερβιν. ¹ταν μονσικüò καΙ γιüò
μονσικοý. ¼ "Ερβιν ü νεþτεροò
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νÜ τüν φωνÜζη «Üσττρη Üρκοý-
δα».

ΥωγÞs,' 'ü'μεγÜλοò τüλεμοò Ýφερε τüν
"Ερβιν Ρüμμελ στü γαλλικü μÝ-

le MÝrite».
«'Ελτßζω αýτÝò τßò ÞμÝρεò νÜ

σοý κÜνω μιÜ Ýκιτληξι», σημειþνει

3,|



'Ο Ρüμμελ Ýπιθεωρεß τμÞματατοý «ι'Αφρικα Κüρπò»» στÞν περßοδο τÞò Üπομονþσεþ; του, τüν ΝοÝμβριο τοý ι942.

γÜμο τον, γεννιÝται ü μοναδικü5
γ_ιüò τονò. ΘÜ τüν βαφτßσουν
ΜÜνφρεντ. Εßναι τü δνοßα τοý

στÞν ¹φρικÞ Þταν ÝλλιττÞ5 : «Οß
πολεμικÝò ÝγκαταστÜσειò στü Üνα-

Λιβýη5 εßναι
νν νÜ χρησι-Ý περßτττωσι
οýσσων. ΔÝν
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'ο κÝσσερλινγκ καß ü Ρüμμελ στÞ Βüρειο'ΑφρικÞ, ΙυΙεταξý τþν δýο στρατηγþν ýπÞρχε πÜντοι,ε μιÜ Üντιξηλßα.

ρÜ ü Ρüμμελ τρολÝγει τü μÝλλον
μÝ ÝξαιρετικÞ Üκρßβεια : «Οß 'Ιτα-
λοß», γρÜφει σÝ μιÜ ÜναφορÜ, «δÝν
Ýχονν σνγκεκριμÝνεò ßδÝεò γιÜ τßò
στρατιωτικÝò τροετοιμασßεò στÞν
Λιβýη. Οýτε Ýχονν Ýτßση5 μελε-
τÞσει θεωρητικÜ τδν πüλεμο με-
γÜλων ÜτοστÜσεων στÞν Ýρημο.
ΣÝ ττροσεχÞ τüλεμο δÝν πρÝιτει
νÜ ýτολογßζωμε στÜ ÜιτοικιακÜ
στρατεýματα τÞò Λιβýηò, üσο κι
Üν εßναι ταχνκßνητα. ¼ πüλεμο5
στÞν Ýρημο θÜ κριθÞ μÝ τεθωρακι-
σμÝνα, μÝ Üρυατα μÜχηò, μÝ Üερο-
τλÜνα».

¼ Χßτλερ Ýλαβε σοβαρÜ ýττ'
üψι τον τÞν ÜναφορÜ αýτÞ καΙ
γι' αýτü Üργüτερα Ýμιτιστεýθηκε
στüν Ρüμμελ τÞν σνγκρüτησι
τοý «"Αφρικα Κüριτ5». 'Εν τQ υε-
ταξý στüν νεαρü συνταγματÜρχη
ÜνετÝθη μιÜ περßεργη ýπηρεσßα :

Þ δτοßκησιò τοý κινητοý τÜγματο5
Üσφαλεßα5τοý Φýρερ. Αýτü βÝβαια
δÝν ταßριαζε στÞν μεγαλοφνßα τοý
Ρüμμελ, Üφοß μÜλιστα γνþριζε
üτι ü στρατÜρχιò φüν Ροýντστεντ
τüν Üποκαλοýσε «παλιÜτσο ποý

διενθýνει τü τσßρκο ¹δüλφοò Χß
τλερ». ¼ Ρüμμελ üμωs ÝστÜθη τν-
χερü5 καΙ σ' αýτÞ τÞν θÝσι. Διü-
τι Üργüτερα,τüν ΜÜρτιο τοý 1939,
üταν κατελÞφθη þτü τοýò Γερμα-
νοýò Þ Τσεχοσλοβακßα, ü Φýρερ
τüν Ýρþτησε : «ΣννταγματÜρχα,
τß θÜ ÝκÜνατε στÞν θÝσι μον κατÜ
τÞν στιγυη τÞò εßσüδου σαò στÞν
ΠρÜγα;». ¼ Ρüμμελ τüτε τοý
ÜπÜντησε ξηρÜ : «ΘÜ ÜνÝβαινα
σ' Ýνα κλειστδ αýτοκßνητο καß θÜ
διÝσχιζα τÞν πüλι, χωρß5 σννοδεßα,
μÝχρι τü φροýριο τοý Χραντσßν».
¹σφαλþò δÝν Þταν Þ τρÝπονσα
ÜιτÜντησιò Üττü αýτüν ποý διοι-
χοýσε τü τÜγυα Üσφαλεßαò τοý
Φýρερ, ¶λλÜ ü Χßτλερ Üκολοýθη-
σε τÞν σνμβονλÞ του. Κατüπιν
προÞγαγε τüν Ρüμμελ σÝ στρα-
τηγü καΙ τüν μετÝθεσε στÜ τεθω-
ρακισμενα,

"Ετσι, κατÜ τÞν Ýκρηξι τοý
ΔεντÝρον Παγκοσμßον ΠολÝμον,
ü Ρüμμελ εýρÝθη ÝττικεφαλÞò τÞò
7ηò «ΠÜντσερ» (τεθωρακισμÝνηò
μεραρχßαò) στü δντικü μÝτωπο.'Η μεραρχßα αýτÞ θÜ üνομασθÞ

«μεραρχßα φÜντασμα» γιÜ τÞν τα-
χýτητα μÝ τÞν üιτοßα ÝττετÝθη στÞ
ßρ«μμÞ Μαζινü, τÞν üτοßα διÝ-
στασε, καß στü Σαßυ Βαλερý-Üν-



-Τ

'Ο Ρüμμελ
μÝτüν fuΙουσσολßνι
στü ΓκαρνιÜνο
Ýπß τÞò λßμνηò
ΓκÜρντα
τÞν ÝποχÞ
τÞò Δημοκρατßαò
τοδ Σαλü.

Ι5 Φεβροναρßον τηγαßνει Ýκεß καß
ü Ρüμμελ. ΤÜ τρþτα τον σχüλια
εßναι ÜπογοητεντικÜ : «Εßδα üλ-
μουò ÜπηρχαιωμÝνονò, ποý ÜνÞ-κα αýστρο_ονγγρι-κü υφÝκια εßγαι τον
Ι8 μÜχη5 τþν Ýξητü κλÜματα».

ÝχρειÜσθη
γτε μÝρεò
Ü ττüλεμο.
μμελ δßνει

τÞν διαταγÞ τÞò ÝτιθÝσεω5 Ýναν-
τßον τþν "Αγγλων, στΙò 2 κνριεýει
τÞν ¹τζεμττÜντια, στΙò 4 τÞν Βεγ-
γÜζη, στßò 7 τÞν ΝτÝρνα. Στüχοι
τþρα θÜ εßναι τü Τομτροýκ, ττοý
προστατεýεται Üπü ßσχνρÜ üχν-
ρωματικÜ Ýργα, καß Þ ¶λεξÜν-
δρεια τÞ5 Αßγýπτον. Στü προσω-
πικü τον Þμερολüγιο ü Ρüμμελ
γρÜφει : «ΠροετοιμÜζομε μιÜ σýγ-
χρονη μÜχη τþν Καννþν». Οß
"Αγγλοι Üντιμετòοπßζονν Ýναν Ý-
χθρü ποý Üκολοι;θεß τÞν ÝξÞò τα-
κτικÞ : κτντÜ μÝ μεγÜλεò δννÜμειò
τü κÝιττρο τοý ÜντιπÜλον τον, τüν
ÜφÞνει νÜ τιστÝψη üτι θÜ δþση

ÜττοφασιστικÞ, μÜχη καß κατüτττν
υºτοχωρει, για να χτυτΓηση τον
Üντßπαλü τον Üτü τÜ τλÜγια. ¼
ßδτοò Üλλωστε βρßσκεται σννε-
χþò ο-τÞν τρþτη γραμμÞ καß Ýρ-
χεται σÝ Üμεση ÝταφÞ μÝ τÜ,στρα-
τευματα του, στα οτΓοια ÝμττνεεΙ
τÞν τßστι πρüò τÞ νßκη, «ΚανÝναò
ναýαΡχοò δÝν κÝρδισε ττοτÝ μιÜ ναν-
μιαχßα δßνονταò διαταγÝ5 Üπü τÞν
ξηρÜ», λÝει ü Ρüμμελ στδν ýτα-
σπισ-τÞ τον λοχαγü "Αλντιυγκερ.
¼ Ρüμμελ δÝν ττεριφρονεß καμμιÜ
τακτικÞ : κινεß τÜ γερμανικÜ Üρμα-
τα μÜχηò ιτßσω Üιτü Ýνα φρÜγμα
Üντιαρματικþν τηλεβüλων, ιτροσ-
ποιετται ÝπιθÝσειò χρησιμοποιþν-
ταò ψεýτικα Üρματα Üτü ξýλο,
ιταραιτλανÜ τÜ ÝχθρικÜ ÜεροτλÜ-
να Üναγνωρßσεωò χρησιμοιτοιþν-
τα5 ÜγγλικÜ καμιüνια, ποý Ýχει
κνριεýσει, Þ προο:θεß στÞν Ýρημò
μερικÜ καμιüνια δÝνοντα5 τßσω Üιτü
τü καθÝνα μιÜ μεγÜλη σκηνÞ, κα-
θþ5 αýτÞ σερνüταν σ,τÞν Üμμο,
υΨωνονταν συννεφα ατΓο σκονη
καß δινüταν Þ Ýντýπωσιò üτι μετε-
κινεßτο üλüκληΡη μεΡαρχßα τεθω-

ρακισμÝνων. Τü μνστικü τÞò Ýτι-
τυχßαò τον βρισκüταν κνρßòοò στü
γεγονü5, üτι ü Ρüμμελ Þξερε νÜ Ýκ-
μεταλλεýεται καß τÞν τιü μικρÞ
εýκαιρßα,'ΕξÝταζε αýτοπροσþ-
τωò τÞν κατÜστασι καß Ýβλεττε
τþò Ýχονν τÜ τρÜγματα μÝ τÜ
ßδια τον τÜ μÜτια, χωρß5 νÜ περι-
μÝνη νÜ σνγκεντρωOοýν οß τλη-
ροφορßε5 καß χωρßò νÜ καταστρþ-
ση σχÝδια στüν χÜρτη. "Εταιρνε
ÜμÝσωò ÜποφÜσει5 ÜνÜλογα μÝ τßò
σννθÞκε5 ττοý Ýτικρατοýσαν σÝ
κÜθε σημεßο τοý μετþτου.

Στßò Ι3 'Απριλßον κνριεýει τÞν
ΜττÜρντια, Üφοý τροηγονμÝνωò
διÝσχισε τÞν φοβερÞ Ýρημο τÞ5
ΜαρμαρικÞò, στßò 14 βρßσκεται στü
Σολοýμ, στß5 20 στü ΠÜσσο Χαλ-
φÜγια. Τü Τομιτροýκ üμωò δÝν
ýποκýπτει, καß θÜ ÜντÝξη Üκüμα
Ýνα χρüνο. ¼ στρατηγü5 τÜ βÜζ,ει
μÝ τοýò 'Ιταλοý5 («εßναι Üποδιορ-
γανωμÝνοι», παραιτονεßται στü Þ-
μερολüγιü τον) καß μÝ τü σ-τρα-
τηγεßο τοß ΚÝσσερλιγκ, «ποý Ýχει
ÜτοχαννωθÞ στßò üχθεò τοý Τßβε-
ρη Üτü τÞυ ýπουλη ßταλικÞ Üνοι-
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¹φρικÞò.
¼ Ρüμμ

λßεò αýτÝò,
Ýνισχýσει5,
¸λλÜ τü

τι.
Τüν ßδιο Ýκεßνο μÞνα ü Üγτισνν-

νüτα, στÝλνει τüν ýπασπιστÞ τον
μÝ τÞν ÝντολÞ νÜ ÝνταφιασθÞ χρι-
στιανικÜ ü "Αγγλοò σννταγμστÜρ-

δýο
Üλα.

μÜ
Ρüμ-
Ýνþ

τüν
1εΡη.
τηγο
Üπü

σωμε τÞν Αßγντττο».
Στßò 24 tνßαßον Ι942 ü "Ερβιν

Γκαßρντελερ : Üπü τοýò Üρχηγοýò
τÞò συνωμοσßαò κατßι τοý Χßτ)ιρ,

Στραßλιν : Ýπεισε τüν Ρüμμελ
νÜ λÜβη μÝροò στÞν συνωμοσßα.

στü Þμερολüγιü τον σημειþυει:
«'Η κατÜληψιß τÞò κοιλÜδοò τοý
Νεßλον θÜ σημÜνη τü τÝλοò τÞò

γναλτÜ γιÜ τÞν Üμμο. ΚοιμÜται



ΙΙ
ß

,la,

Τü αýτοκßνητο Orch, μοντÝλ),ο τοý Ýτουò Ιθ38, μÝσα στδ üποßο ü στρατÜρχηò Ρüμμελ πÞρε τü δηλητÞριο.

λßγο, üπωò ü ΝαπολÝων, κατÜ-
χαμα σ-τÞ γÞ Þ ττÜνω σ'Ýνα αý-
τοκßνητο, τρÝφεται μÝ τü τßτοτα
qχεδüν (ψωμß, μÝλι, σαρδÝλλεò, λßγο
τσÜι) καß εΙναι Üκοýραστοò.

ΜιÜ φορÜ στÞν Ýρημο εΙιτε στüν
με-
μÝ-
μÜs

ΤÞν Ιη ºονλßον τοý Ι942 ü
Ρüμμελ παρατÜσσει τßò δυνÜμειò

νι καΙ μÝ μιÜ συνοδεßα Üπü 48 πρü-
σωιτα, <<ÜνÜμεσα στÜ üποßα καΙ
ü προσωπικü5 τον κονρÝαò», καθòbò
σημειþνει ü Ρüμμελ. ¹λλÜ ü κον-

:. τü Üερο-
ταξιδεýετ,

φουò κατÜ
5 'Ιονλßον

ü ýπασττιστÞ5 τοý Ρüμμελ γρÜφει
στü Þμερολüγιü τον: «Οß 'ΙταλοΙ
στρατιþτεò Ýλαβαν τÞν διαταγÞ
νÜ φωνÜξονν, üταν θÜ περÜση ü
Μουσσολßνι : <'ο Ντοýτüε στü
ΚÜιρο!>.., Διαδßδεται üτι μετε-
φÝρθη ι!τπü τÞν 'Ιταλßα τü Üσπρο
Üλογο τοý ΜονσσολΙνι γιÜ υÜ
κÜνη τÞν θριαμβευτικÞ τον εßσοδο
στü ΚÜιρο þò προστÜτη5 τοý
ºσλÜμ. ¼ Ρüμμελ εßπε üτι, Üυ

Τü Üναμενüμενο üμωò γεγονüò
ÜυαβÜλλεται Üπü ÝβδομÜδα σÝ
ÝβδομÜδα. Οß δυνÜμει5 τοý ¹ξο-

κολοσσιαßαò σημασßα5. ΠρÜγυατι

Üιτü τü νησß Ýχει ÝξαιτολνθÞ Ýναò
τρομερüò Üεροπορικüò βομβαρδι-
σμü5 Ýναντßον τþυ νηοιτομιτþυ
τοý "Αξονοò. Βνθßζονται τÜ 60, 65
καΙ 80 τοΤò Ýκατü τþν σκαφþν,
ποý μεταφÝρονν Ýφüδια στÞν ¹φρι-
κη.

Τüν
Üχγλοα
κνρßαρχ
q(εδüν
ρΙò νÜ

"Αξονοò
γρÜφει :

τü πυΡο-
μα, εßμα-

στε ÜνòòγκασμÝνοι νÜ ττεριορß-
ζωμε τΙò κινÞσειò μαò, καΙ στü
μεταξý ü θχθρüò δνναμßινει...
¼ Ýχθρüò ýπερτερεß, ßδßωò στü
πεζικü, καΙ διαλýει τÞν μßα μετÜ
τÞν Üλλη τΙò ßταλικÝò μονÜδεò. ΟΙ
ΓερμανοΙ εßναι τολý Üδýνατοι καΙ
πρÝπει νÜ κρατοýν μüνοι τονò
Üμυυα. ¹ ýτüθεσιò εΙναι γιÜ
κλÜματα...». ΣτΙò Ι8 Αýγοýστον
Ýν τοýτοιò ü ýπασπιστÞò τοý
Ρüμμελ σημειòbνει κατÜ περΙεργο



'Απü αýτÞ τÞν καγκòλλüπορτα βγÞκε ü Ρüμμελ γιÜ, τελιυταßαφορÜ. Στü σπßτι αýτü στεγÜξεßαι τþραÝνασχολεßο.

εßναι χαμÝνοò!

πεθα
Üιτü
μελ
¹φρ
κατÜ

στÞ ζωÞ... ΕΙμαι θανÜσιμα κονΡα-
σμÝνοò»... ΚαΙ στΙò 3 ΝοεμβρΙον:
«ΓιÜ μÜ5 εßναι τü τÝλοò. Οß Ýχθρι-
κÝò θÜλασσε5 μÜò Ýχονν τνßξει
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'Η Ýπßσημη κηδεßα τοδ Ρüμμελ στü Οýλμ, στß; Ι8'Οκτωβρßου ]944.'Ηταν μßα φÜρσαμÝδιαταγÞ τοý Χßτλερ.

Þ üιτοßα θÜ κρßνη τÞν τýχη τοý
πολÝμον», σημειþνει ü Ρüμμελ στü
Þμερολüγιü τον.

τρþτα Ýτß
τþν τεθωρα-

ν «Β»> ýπü
καß κατüττιγ

þò Üρχηγüò τþν
τενμÜτων, ποý
μεταξý τþν ΚÜτ
ΛονÜρ, Üρχßζει
Ýναντßον τοý Χßτλερ. Γι' αýτÞν
τÞν Üπüτειρα Ýξονδετερþσεωò τοý
Χßτλερ (üχι νÜ τüν σκοτþσονν,
ÜλλÜ νÜ τüν σνλλÜβονν καΙ νÜ
τüν δικÜσονν) ü Οýßνστον Τσþρ-
τσιλ εßπε στÞν ΒονλÞ τþν Κοινο-
τÞτων : «Θεωρþ τÞν Üντßστασß
τον Ýναντßον τÞò τνραννßαò, Üντß-
στασι ποý τοý Ýστοßχισε τÞν
ζωÞ, σÜν κÜτι ποý τιμÜ τÞν μνÞ-
μη τον». ΟΙ τερισσüτεροι üμω5
"Αγγλοτ σχολιασταΙ Ýχονν συμ-
φωνÞσει, üτι Þ Üντßθεσι5 τοý
Ρüμμελ πΡüò τüν Χßτλερ δÝν
τροÞλθε Üπü ÜιτÝχθεια ττρüò τüν
τýραυνο, ÜλλÜ Üττü τü γεγονüòüτι ü Φýρερ εßχε ÜυαμιχθÞ στÞν

διεýθννσι τοý ττολÝμον μÝ üλα
τÜ γνωστÜ σφÜλματα καß τßò
καταστΡετΓτικÝò σννÝτειεò.

ντελερ εßχε τü θÜρροò νÜ στεßλη
τüν Αýγονστο τοý Ι943 Ýνα ýτü-
μνημα στü ýτονργεßο τþν 'Εσω-
τερικþν, μÝ τü üποßο ζÞτησε νÜ
σταματÞσονν οß διωγυοß Ýναντßον
τþν 'Εβραßων καß νÜ Üτοκατα-
σταθοýν οß πολιτικÝò Ýλενθερßεò.
¼ Στραßλιν κα[ οß Üλλοι σννωμü-
τεò Ýβλεπαν στüν Ρüμμελ Ýναν νÝο
Χßντεμπονργκ, δηλαδÞ Ýναν λαο-

γü, Ικανüν νÜ τρα-
τον στρατιþτε5 καß
. "Εττειτα Üπδ μερι-
, στü τÝλοò τοý Φε-

βροναρßον Ι944, ü Ρüμμελ δÝχεται
νÜ σνναντÞση τüν Χßτλερ καß νÜ
τδν κÜμη νÜ λογικενθÞ. ¹ν δÝν
μττορÝση νÜ τüν δÞ, θÜ τοý
στεßλη Ýνα γΡÜμμα, στü üιτοΤο θÜ
τοý τονßζη, üτι ÝττιβÜλλεται νÜ

Ýλθονν σÝ διαπραγματεýσειò μÝ
τοý5 ΣνμμÜχονò καß üτι δÝν ýτÜρ-
χει Üλλη λýσιò. ΤÝλοò, Üν üλα
Üποτýχονν, θÜ ÜναλÜβη Üμεση
δρÜσι. «Νομßζω», λÝει ü στρα-
.ÜΡχηò, «üτι Ýχω καθÞκον νÜ
σκεφθþ τÞν σωτηρßα τÞò Γερμα-
νßαò». 'Η Üπüφασßò τον νÜ κινηθÞ
Ýνισχýεται, üσο πλησιÜζει Þ Þμß
ρα τÞò ÜττοβÜσεω5. Οß σνμβον-
λÝò τον νÜ τοποθετηθοýν νÜΡκεò
στü στενü τÞ5 ΜÜγχη5 καΙ νÜ
βομβαρδισθÞ μÝ ν-1 Þ ζþνη
Πüρτσμονθ-ΣÜονθαμιττον Üπορρß-
ιττεται Üπü τü ¹νþτατο Στρα-
τηγεßο. ¼ ΚÜιτελ, ü Γιüντλ καß
ü φüν Ροýντστεντ Üποκροýονν τü
στρατηγικü τÝδιο τοý προτεß-
νει ü Ρüμμελ, νÜ χτντηθÞ δηλαδÞ
ü εßσβολεýò στÞ θÜλασσα καΙ νÜ
σνντριβÞ μüλιò φθÜση στÞν ÜκτÞ.
Στß5 6 'Ιοννßον, καθþ5 Üρχßζει Þ
«μεγαλýτερη μÝρα τοý πολÝμου»,
ü Ρüμμελ βρßσκεται μακΡιÜ Üττü
τü στρατηγεßο τον στÞν ΛÜ Ρδò-
Γκυγιüν. "Εχει τÜει στü στρατη-
γεΤο τοý Χßτλερ καß, τΓερνþνταò
Üπü τü ΧÝρλινγκεν, Ýφερε στÞ γν-
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,ο δεκαεξαετÞò γιüò τοý Ρüμμελ ΜÜνφρεντ (ÜριστερÜ) καß Þ μητÝρα του, Λουκßα, παρßστανται σΤÞν Κηδεßα

ναßκα τον Ýνα ζ,ευγÜρι γαλλικÜ
πατοýτσια þò δþρον.

"Ενα μÞνα Üργüτερα, στΙò 17
'Ιονλßον, Ýνþ ü Ρüμμελ ÝπιστρÝφει
Üτü τü στρατηγεßο τοý 2ου τε-
θωρακισμÝνüν σþματοò τþν "Es-
'ΕòΙ üτον εßχε μιÜ μακρÜ σνζÞτησι
μÝτüν Σhτ'ΝτÞντριχ, τü αýτοκΙ-
νητü τον πολνβολεßται Üτü üκτþ

βüγβ
στο

χßζει

δικÞσεων. "Εναò Üπü τοýò σννω-

νε καλÜ, Þ ΓκεστÜτο τüν ýπÝ-

οΙ Ýφημερßδεò ÜνÜγγειλαν τüν τΡαν-
μòττßσμü τον σÜν « Üτýχημα »,

ΣτΙò 7 Σεττεμβρßον Ι944 ü στρα-
τηγüs ΧÜνò ΣπÜιντελ, Üρχηγüò
τοý Ýτιτελεßον τοý Ρüμμελ καΙ μÝ-
λοò τÞò σννωμοσßαò, _ 

σνλλαμβÜ-
νεται στü στßτι Ýνüò Üξιωματικοý
τþυ "Es-"Es. ¼ Ρüμμελ, ποý βρι-
σκüταν τüτε στü στÜδιο τÞò Üναρ-

θÜ ττÜω στü
δÝν θÜ Ýφθα-
τþò θÜ μÝ

μο, σκηνοθε-
τþνταò Ýνα δνστýχημα»,
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«ΔÝν ξÝρω», ÜπαυτÜ ü Ρüμμελ,
ÜνÞσιηχοò, «ΘÜ Ýλθονν νÜ μοý μι-

λογο τοý Γκαßρντελερ þò μÝλλον-
τοò ττροÝδρον τοý ΡÜιχ ... ΔÝν
Ýχω δÞ ποτÝ στÞ ζωÞ μον τüν
Γκαßρντελερ ... Μοý εΙταν ττþ5 μÝ
κατÞγγειλαν ü φüν Στýλτναγκελ,
ü στρατηγüò ΣιτÜιντελ καß ü'σνν-
ταγματÜρχη5 φüν ΧοφÜκερ... ΕΙναι
τü συνηθισμÝνο τÝχνÜσμα... Τοýò
ÜπÜυτησα πþò δÝυ τοýò πτστεýω

λÞ-
Ýκ-

§Ξß

φεραν τü δηλητÞριο. ΛÝνε ττþ5
Ýνεργεß σÝ τρßα δεντερüλετττα».'Η
γνναßκα του τüν Ικετεýει νÜ ττα-
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'Η σýζυγοò τοý στρατÜρχη Ρüμμελ καß ü γιüò τηò ζοδν μαξß σÞμερα στÞν
ΣτουττγÜρδη, μÝ τÞν ÜνÜμνησι πÜντοτε τοý ÜγαπημÝνου τουò'Ερβιν.

κντορφ μÝνει μÝ τüν Ρüμμειι, ποý
κÜθεται στü πßσω κÜθισμα. ¼
ΜÜιζ,ελ θÜ καταθÝση Üργüτερα στü
δικαστÞριο : «"Ειτειτα Üτü πÝυτε
ττερßπον λεπτÜ εßδαμε καΙ τüν στρα-
τηγü ΜττοýργκντοΡφ υÜ κατεβαß-
νη Üπü τü αýτοκßνητο καΙ νÜ βη-
ματßζη κοντÜ στü ÜμÜξι. ¸τειτα
Üπü Üλλα τÝντε λεττÜ μÜò Ýκανε
νüημα.μÝ τü χÝρι, "Οταν τλησιÜ-
σαμε, ο στΡαταΡχηò ηταν τεσμε-
νο5 στü πßσω κÜθισμα, χωρΙò νÜ
δßυη τιÜ σημεßα ζ,ωÞò».

ΜισÞ þρα Üργüτερα, στßò
Ι3.25, τü τττþμα τοý Ρüμμελ με-
ταφÝρεται μÝ τü ßδιο αýτοκßνητο
στü νοσοκομεßο τοý Οýλμ. Τü Ýττß-
σημο ÜνακοινωθÝν ÜναφÝρει üτι ü

θÜ μεßνη γιÜ πÜντα σννδεδεμÝνο
μÝ τü Þρωικü κατüρθωμα τÞò Βο-
ρεßον ¸φρικÞò». Οýτε ü ΚÜιτελ
οýτε ü Γιüντλ στÝλνονν συλλυπη-
τÞρια. Στßò Ι8 ¼κτωβρßον γßνε-ται Þ Ýτßσημη κηδεßα τοý στρα-
τÜρχη. Τü φÝρετρο εßναι σκειτα-
σμÝνο μÝ τÞν χιτλερικÞ σημαßα.
ΠÜνω σ' Ýνα μαξιλλÜρι εßναι το-
ττοθετημÝνα τÜ τταρÜσημα τοý
Ρüμμελ.

¼ φüν Ροýντστεντ Ýκφωνεß τüν

ÝτικÞδειο καΙ τÜ λüγια τον - γιÜ
üσονò ξÝρονν τÞν ÜλÞθεια - þτη-
χοýν μÝ τραγικÞ εßρωνεßα : «'Η
καρδιÜ τον»», λÝει, «ÜνÞκε στüν Φý-
ρεΡ».

«Στü δημαρχεßο, Ýνþ μιλοýσε
ü στρατÜρχηò φüν Ροýντστεντ»,
διηγÞθηκε Üργüτερα Þ χÞρα,
«Ýτρεμα Üιτü τÞν Ýτιθνμßα νÜ φω-
νÜξω, üτι üλοι Ýπαιζαν μιÜ θλιβε-
ρÞ κωμωδßα, ΜÜ σÝ τß θÜ χρησß-
μενε αντο ;...».

Τü φÝρετρο μεταφÝρθηκε gτü κρ_ε-

ματοριο, οπον εγΙνε η καυσΙòτηò
σοΡοß. ¹ τÝφρα ÝναπετÝθη. κα-
τüτιν στü νεκροταφεßο τοý ΧÝρ-
λινγκεν, τÜνω στüν λüφο. ¶φοý
τελεßωσε üμωò ü ττüλεμοò, Ýνα Ý-
ττεßγον τηλεγρÜφημα τοý «Ρþν-
τερ», στΙò Ι3 Νοεμβρßον Ι945,
ÜνÞγγειλε: «ΣÞμερα ü ΜÜνφρεντ
Ρüμμελ, γιüò τοý Γερμανοý στρα-
τηγοý, ÜπεκÜλνψε üτι ü πατÝραò
τον ýποχρεþθηκε Üττü τüν Χßτλερ
νÜ θÝση τÝρυα στÞ ζωÞ τον». Εß-
κοσι δýο χρüνια Üργüτερα, στßò
Ι6 ¼κτωβρßον Ι966, Εναò στρα-
τòbναò τÞò «Μποýντεσβερ» τÞò
¼μοσιτονδιακÞò Γερμανßαò τßρε
τü üνομα τοý ¸ρβιν ΓιοχÜυνεò
Ρüμμελ.

GIUSEEPPE MAYDA



Ο ΔΕΥΙΕΟΣ ΙΙΑΓΚΟΣΙυΙΟΣ
ΠΟΔΕΙνΙΟΣ ΣΕ ΑΡΙΟΜΟΥΣ

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΙÜΤ ΠολÝμου
εò οß .000.000,
Πολ .000.000,
χαß

ΣοβιετικÞ ¸νοση
ΣÝ ß2.000.000 ýπολο¾ßζονται οΙ νε-

σÝτη λüγφ τ6)ν ιαταστροφδν ιατÜ
τÞν π9οÝλασι τοý γερμανιχοý στρα-
του,

¹νωμÝνεò Πολιτεßεò
Ο] 'ΗνωμÝwò Πολιτε-ρò Ýχασαν συ-
νολιχÜ t.000.000 Üýρεò (νπροß,
τραυματßεò, Üγνοοýμενοι). ¸ναλυτι-
χÜ οΙ ÜριOμοΙ οÝ νεχροýò χαΙ τραυμα-
τßò Ýχουν þò ÝξÞò: Στρατüò ξηρÜò
308.θ78. Ναυτιχδ 87.058. (,ΙÜ στοι-
χεßα αýτÜ προÝρχοwαι Üπδ τδ ýπουρ-
γεßο ¸OνιχÞò ¶μýηò χαΙ Ýδημοσιεý-
θτσσ τüν ºοýνιο τοý Ιθ46). ¸ερο-
πορßα Ι2
νεχροß. (
&ναφορÜ
σαλ τÞν

¶γγλßα

'ταπωνßα-Κßνα
'ΑναφορÜ τοý στρατη¾οý ΜÜρσαλ
ÜνεβeζÝι τßò ßαπωνιχÝò Üπdιλειεò σÝ
1.2tθ.000 ν*ροýò, 240.000 τραυμα-
τßεò χαΙ &ß.400 αßχμαλ«ßττουò.

ΣτÞν Κßνα οΙ Üπdιλειεξ ÝφOασαν
τÜ 3.500,000 (νεχροΙ οß μισοΙ περß-
πο,ι).

ºταλßα
Τü Κεντριχü ºνστιτοýτο Σ;ατιστι-
χÞò Ýδοοε τü 1θ57 τοýò παραχÜτω
Üριθμοýò γιÜ τßò ]ταλιχÝò Üπιüλειεò
Üπü τüν ºοýνιο τοý Ιθ40 üò τü τÝ-
λοò τοý Ιθ45: Στρατι6ιτεò γεχροß
t5θ.θ57. ºγνοοýμενοι Ι3Ι,4tθ. Πο-
λΙτεò νεχροß ΙÞθ.Þθ6, ¶γwοýμωι
3.65 t.

ΤΙ ΕΣΤΟΙΧΙΣΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

"ΕλλÜξ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΑΙυΙΔΕΣ

ΣΤΟ ΙυΕΓΑ ΣΙΙ\ΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ

ΣτÞν ßστορßα τοδ πολιτισμοδ τü φαινüμενο τÞò δουλεßαò εßναι Ýνα κεφÜλαιο
Üγνωστο Üκüμα. ¶ýτÞ Þ μορφÞ Ýκμεταλλεýσεωò τοδ Üνθρþπου,

ÜπαρÜδεκτη στÞν Ýποχη μαò, εßχε ÝπικρατÞσει εýρýτατα
στοýò Üρχαßουò λαοýò."Εναò εßδικüò μελετητÞò Üναλýει τü θÝμα αýτü

σÝ τÝσσερα Ýξαιρετικοý ÝνδιαφÝροντοò (αýτοτελÞ) Üρθρα,
Üπü τßι üποßα τü πρþτο δημοσιεýομε σÞμερα.

Τü δεýτερο, μÝ τßτλο «'¶πü τßò'¶θηναßεò Ýταßρεò þò τοýò Ρωμαßουò μονομÜχουò»,
θßι δημοσιευθÞ στü τεýχοò τοδ Αýγοýστου. Τü τρßτο, μÝ τßτλο

«'¶πü τßò γαλÝρεò þò τÜ χαρÝμια», στü τεδχοò τοδ Σεπτεμβρßου.
Καß τü τÝταρτο, «Τü δουλεμπüριο τþν ΝÝγρων», στü τtδχοò τοý'Οκτωβρßου.
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φαραþ παρακολουθεß τÞγ Üνýψωσι Ýνüò üβελßσκου, Οß δοýλοι τþν Αßγυπτßων Þταν στÞν πλειοψηφßα Τουò ξÝνοι,

θεσμü τÞò δονλεßαò τü Üτομο πε-
ριÝρχεται στÞν Üπüλντη ßδιοκτη-
σßα Üλλον Üτüμον, τοý μττορεß
νÜ διαθÝση χωρΙ5 τεριορτσμοýò καß
κατÜ τΙ5 Ýιτιθνμßεò τον τÞ ζωÞ
καß τÞν Ýργασßα τοθ πρþτον. ¼
δονλοò εßναι Ýνα Üντικειμενο, ενα
«κινητü Üγαθü», στÜ χÝρια τοý
κνρßον τον, ü üιτοßοò θεωρητικÜ
διÜθÝτει μüνο δικαιþματα καß δÝν
ýτüκειται σÝ καμμτÜ εýθýνη. ¼
δοýλοò κατÜ τüν ¹ριστοτÝλη δÝν
εßναι _ταρÜ «Ýνα ýτοζýγιο».

'Η δουλεßα διαφÝρει οýσιαστικÜ
Üτü Üλλεò μορφÝò ýτοτελεßαò, ü-

ο ΠΙΕΡο Α. ΜΙΛΑΝΙ εΙ-
ναι ýφηγητÞò τÞò ßστορßαò στü
πανεπιστÞμιο τÞò Παβßαò καß
συνεργÜτηò τþν ÝγκυροτÝρων
ßταλικþν περιοδικþν καß Ý-
φημερßδων .-Εχα ÜσχοληθÞ
συσt η ματ ι κα, επι σ ειραν ετ ων,
μÝ τü 0Ýμα τÞò δουλεßαò καß
Ýχει γρÜψει καß σχετικü Ýργο.
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€_ 1''ý
Δοýλοι τÞò Αßγυπτου κατασκευÜ-
ζουν Ýναν τÜφο στßιò ΘÞβαò. ΣυχνÜ
οß κατÜδικοι σÝ θÜνατο περιÞρ-
Χοντο στÞν κατÜστασι τÞò δουλεßαò.

αßγλη οýσαν νÜ
χαρÜξο ικÝò τλÜ-κεòÝνüò ν: «'ΕδþκανÝνα δÝν κον-
ρÜσθηκε»,

"Οσονò αßχμαλþτονò δÝν χρη-
σιμοττοιοýσαν þ5 δοýλον5 τοý δη-
μοσßον, τοý5 ττωλοýσαν στοýò Ιε-
ρεßò καΙ στοýò πολεμιστÜò, τßò δνü
κÜστεò ποý κρατοýσαν τÞν δý-
ν^αυι καΙ τÜ πλοýτη τÞ5 Üρχαßαò
Αιγνπτου στα χÝρtα τονò.

Αßγýτττον. Πολλοß δοýλοι προÞρ-
χοντο Üτü τÞν ¹σßα, üπω5 Üπο-
δεικνýεται
σüδιο τοý
τÞν Παλαι
τüρον5 'Ισ

¼ ßστορικüò
üτι εßδε τÞν
Ýνüò τλÞθονò
βρþμικων, π
σοδεμÝνοι γιÜ νÜ φÝρονν στü φþ5
τü ττολýτιμο μÝταλλο. "Ηταν ýτο-

δοýλονò τοý δημοσßον ýπÞρχαν
καΙ οΙ ßδιωτικοß δοýλοι. ºερεßò, Ýý-

ι,,

ττασßγνωστε5 πνραμßδεò τοý ΧÝο-
τοò, τοý Χεφρßνον καß τοý Μν-
κερßνον χτßστηκαν Üτü χιλιÜδεò
δνστιτχισμÝνονò, τοý ÝργÜσθηκαν
κÜτω Üιτü τραγικÝò σννθÞκεò.

, 
ιßττεριτλη-

εν εννοησε
νλεßαò þ5

θεσμü νομικÜ κατοχνρωμÝνο. ΣÝ
Üλλονò πολιτισμοýò Üντßθετα Þ
Ýλλειψιò Ýργατικþν χεριþν σννετÝ-
λεσε στÞ μαζικÞ ÝφαρυογÞ τον.
Αýτü üμωò δÝν σημαßνει üτι ü
θεσμü5 τÞò δονλεßαò Þταν Üγνω-
στοò στÞν Αßγνττο. ºντßθετα εß-
ναι σχεδüν σßγονρο üτι ýφßστατο
κατÜ τÞν ττερßοδο Þ üποßα σννÞ-
θω5 ττροσδιορßζεται μÝ τü üνομα

φτÜνει þ5 τÞν κατÜκτησι τÞò κοι-
λÜδαò τοý Νεßλου Üιτü τüν ΜÝ-
γα'ΑλÝξανδρο εΙναι Ýιτßσηò βε-
βαßα Þ τταρονσßα στÞν Αßγνττο
Ýνü5 ÜρκετÜ μεγÜλον Üριθμοý δοý-
λων. Τοý5 μÜζεναν καß Üπü τοý5
αýτüχθονεò καΙ Üπü ξÝνονò. ΟΙ

ý-
ο-
ν-

Κι Üλλα ÜδικÞματα Ýτιμωροýντο
μÝ Üντßστοιχη καταδßκη. ΚατÜ τüν
ßστορικü Διüδωρο, τρþτο5 ü φα-
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ΣτÞ σν,μ<Ýντρòοσι ξÝνων δοý-
λων σννÝβαλλαν προιταντüò οß πü-

λοι τοý κρòττον5.

ραωνικþν στρατιþν καΙ τοýò βα-
σιλικοýò γραφεßò τοý καταγΡÜ-
φονν τοýò νεκροýò τþν μαχþν
μετρþνταò τÜ χÝρια, κομμÝνα Üπü
τÜ τττþματα, Ýνþ οΙ Üξιωματικοß
üδηγοýν τοýò αßχμαλþτονò σÝ μα-
κρνÝò σειρÝ5 ÜλνσοδεμÝνονò.

ΟΙ αßχμÜλωτοι πολÝμου τþν Αß-

σ-τÞλεò, οß
θανμÜζομε
βαθμü Ýργ
ττοý εßχαν γßνει δοýλοι. Οß Φα-
ραþ τßστεναν üτι μεγÜλωναν τÞν



νÜ διαβÜλω δοýλο στüν κýριü
τον».
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σÝα, διηγεßται τü θλιβερü Üτεισü-
διο τÞò'ÜιταγωγÞò τοý δοýλον
αýτοý Üτü Φοßνικεò Ýμιτüρον5.

ΚαΙ στßò δικÝò τονò ττüλειò, τÞν

Þ φιτγÞ τþν '
τüν ΜωýσÞ,
òττÞ Βßβλο, στÞ Βßβλο, στ

στοýò Üλλονò Ýμτορικοýò τομεßò,
τüν ρüλο τþν trait d' υηßοη ÜνÜ-
μεσòß στΙò χþρε5 τÞò ΜÝσηò ¹να-

-τ

ß.η*'', ι.ß(,ßι

'ΙνδÝò δοδλεò περιποιοýνται μιÜ πριγ-
κßπισσα. Μιßι γυναßκα σοýντρα
(τÜξιò τþν δοýλων) μποροδσε νÜ

θανατωθÞ Üπü τüν κýριü τηò, χω-
ρßò αüτü νÜ θεωρÞται Üδßκημα,



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

νßκων εßναι λßγα καΙ δÝν μÜò Ýπι-
τρÝπονν νÜ σχηματßσωμε μιÜ üλο-
κληρωμÝνη εßκüνα τοý θεσμοý. ¹ν-
τßθετα ü
ροδüτησε
τÞ δονλε
λωνιακüò.

ΜÜò εΙναι γνωστü üτι οΙ ¹σ-
σýριοι καΙ οΙ Βαβνλþνιοι κατοß-
κησαυ τÞν Μεσοτοταμßα, üτον
εΙχαν τροηγηθÞ οΙ ΣονμÝριοι. "Υ-
στερα Üπü σννεχετò πολÝμονò γιÜτÞν διεκδßκησι τÞò ýτεροχÞò με-
ταξý τþν τριþν φýλωý διαμορ-
φþθηκε Ýναò σýνθετοò πολιτισμüò

τονλÜχιστον μαρτι.ιρεΙ Þ Üρχαßα
σονμεριακÞ λÝξιò ποý σημαßνει δοý-
λοò: dòποτελεßται Üπü δýο σφηνο-
ειδÞ στοιχεßα, τü στοιχεßο τοý Üν-
τρα Þ τÞò 1α;ναßκαò καΙ τü στοι-

σκενÝ5 δρüμων καß ναþν.
Οß ¹σσýριοι χρησιμοποιοýσαν

τοýò ξÝνονò ναιττικοýò ποý αßχμα-
λþτιζ,αν Üκüμα καΙ στÞν κþα-
σκενÞ τοß στüλον του5. Γι' αýτüν
τüν λüγο Þταν πολýτιμοι ÜνÜ-

οΙ ξνλονργοΙ καΙ οß σιδερÜδεò.
ΣτÞ Μεσοποταμßα, üτωò καΙ σÝ

üλονò τοýò Üλλον5 Üρχαßονò ττολ1-

ò,

τισμοýò, σýντομα διαπιστþθηκε üτι
ü Üριθμüò τþν δοýλων ποý τροÝρ-
χονταν Üπδ τοýò πολÝμονò δÝν
Ýπαρκοýσε γιÜ νÜ ΙκανοποιÞση
τÞ ζÞτησι Ýργασßαò στÞ γεωρ-
γßα, στÞ βιοτεχνßα καΙ στÞν Ýξν-

"Ετσι δημτ-
ÜνÜγκη νÜ
οýλονò Üπ'
ων δοýλων

σημαντικü
κεφÜλαιο τοý Üσσνριοβαβνλωνια-
κοý Ýμπορßον. ΤÞν Ýκαναν ßδιþ-
τεò Ýμποροι, ποý σιτχχρüνωò Ýπι-
δßδονταν σÝ üλα τÜ Üλλα εßδη Ýμ-
πορßου (σιτηρÜ, ζþα κλπ.). ¹νÜ-

μεταφο
ποχÞò
στüμα
Ρακιþν

λειτταßο καταφýγιο τþν &ποκλÞ-
ρων τÞò ζωÞò, τþν θνμÜτων κα-
ταστροφþν, πολÝμων καΙ οßκονο-
μικÞò ÜνÝχειαò, γιÜ νÜ σωθοýν
Üπü τΙò στερÞσειò ποý θÜ τοýò
üδηγοýσαν στüν θÜνατο. ΣτÞν
στÝρησι αýτÞ τοý πιü πολýτιμου
Üγαθοý, τÞò Ýλευθερßαò, κατÝφεν-
γαν σιτχνÜ οΙ μετανÜστεò. "Οταν
στÞν ξÝνη χþρα δÝν εΙχαν καμμιÜ

διÜφορεò φÜσειò τοý Üσσνριοβαβυ-
λωνιακοý πολιτισμοý.'Ενþ διÜθÝ-
τομε ÜκριβÞ
ÜγορÜò, δÝν
διορΙσωμε τÞ
μÜò λεßπονν
φοραστικÞ
στΙò διÜφορεò ÝποχÝò, Θ' þαφÝ_
ρωμε μüνο üτι ü Κþδιξ τοý Χαμ-
μονραμπΙ καθορßζει τÞ μÝση Üξßα
Ýνüò δοýλον σÝ εßκοσι ÜργνρÜ
sicli, üση δηλαδÞ Þταν Þ Üξßα
Ýνüò βοδιοý. Φαßνεται üμωò üτι

ποτÝ τταραπÜνω Üπü Ι þò 2 δοý-
λονò. Τü ßδιο σιτνÝβαινε στÞν πρòßτ
τη βαβυλωνιακÞ περ(οδο. ¼ μÝ-
σοò üροò αýξÞθηκε μÜλλον στÞν
νεοβαβνλωνιακÞ περßοδο στοýò 2
þò 3 καΙ στÞν ýστεροασσνριακÞ
περßοδο στοýò 5 þò 6 δοýλονò.

καναλιþν, üχνρþν, ναþν, στÞν
καλλιÝργεια τþν βασιλικþν κτημÜ-
των καΙ στÞν ÝσωτερικÞ ýπηρε-
σßα τþν τταλατιþν. Κατοικοýσαν

ΠÜυτωò δÝν γßνονταν δοýλοι τοý
δημοσßον üλοι
λÝμον. Μερικοß
τοýò νικητÜò. β
τΡοπαΙα στιò
εýγυωμοσýνηò.'Ετσι γßνονταν δοý-
λοι τοý ναοý, δηλαδÞ τþν ßερÝων.

Μαδροι δοýλ,οι κατασκòυÜζουν Ýνα
φοινικικü πλοßο, Οß Φοßνικεò εΙχαν
τÞν εßδικüτητα üχι μüνο νßι Üπο-
ττοýν πολλοýò δοýλουò, Üλλßι καß
νßι τοÞ διοχετεýουν στßò διÜφορεò
ÜγορÝò τÞò ÝποχÞò Ýκεßνηò.
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τΡ ßσχνρüτερονòκα Ενα τεκμÞριοÜν ò σ'Ýναν μüνο
ναü τÞò πüλεωò Τιττsbα.

μοχαρþν
ΠÜντωò
γÝò, οΙ
χων καΙ

τεs.

Δßπλα στοýò δημοσßονò δοýλονò
καΙ στοýò δοýλονò τþυ ναþν ý-
ττßρχαν στüν Üσσυριοβαβνλωνια-
κü κüσμο καΙ οΙ ßδιωτικοΙ δοýλοι.

ττηΡετησt,

ρΙου τονò Τοýòδεýτερονò ιιταν
πολý καλ σÜν
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στÞν μýτη
ττΡοχωΡουν

'#ηßß ;θ:

Χtστο
Κþδικ
νεò κυ
ποι
ρον
κτÞ
üτι

Τü σκλαβοπÜξαρο τÞò Βαβυλτbνοò.
Σýμφωνα μÝ τüν Κþδικα τοý Χαμ-
1mυραμπß (ßδρυτοý τÞò μεl,Üληò Βα-βυλ οß δοýλοι σßδερο,μÝ ιζε πÜν-
τοτε τÞν κατοχÞ τοδ κυρßου των.
(Πßναξ τοý Μπροýνο ΦαγκανÝλλο).



-:λιτισμü. ΤÜ κοινÜ σημεßα δÝν

:τÞν κοινÞ φυλετικÞ τροÝλενσι
τ,]ν δνü λαþν þτü τοýò ΣημΤτεò.
Ιι' αýτü, Ýκτδò Üπü ßδιομορφßεò
,òý θÜ τßò ÜναφÝρωμε ιταρακÜτω,: δονλεßα στüν Ýβραßκü κüσμο

-::Ι
:-τ 1

τßò

;",,,ναικüτατδα.' "Οταν οΙ ÝβραßκÝò φνλÝò σννενþ-
ßηκαν σÝ κρÜßοò μοναρχικü, εßναι
:νσικü νÜ Üποδüθηκε στÞ δον-

{
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ποχÞ μÜò εΙναι Üκüμα μÜλλον Ü-
γνωστεò. ΠÜντωò ýπÜρχονυ σοβα-
ρÝò Ýυδεßξειò üτι Þ δονλεßα Þταν Þ-
δη καθιερωμÝνÞ στßò ÜστικÝò καß ß-

παιδιþν καß Þ Ýμιτορßα τþν οß-
κεßων, σννÝιτεια τÞò ÜποκλειστικÞ5

5ü

ΤÜ
νω στ
καß σÝ
þò τü

κανοι νÜ δημιουργÞσονν οßκογÝ-
νεια, ÜφιÝρωναν üλη τÞ ζωÞ τüνò
στον Κνριü τονò.

"Ασχετα Üπü αýτοýò τοý5 κα-

PIERO Α. MILANI

ΔΣ

Τ

ΣΑΛΩΜΗ

ΓιÜ τÞν τÝχνη, τÞν μου-
σικÞ, τÞν φιλολογßα Þ
Σαλþμη Þταν καß εΙναι
Þ προσωποποßησιò τÞò Ü-
κολασßαò, ΣτÞν πραγμα-
τικüτητα Þταν Üφοσιο-
1Ýνη στοýò γονεßò τηò,
καλÞ σýζυγοò καß μητÝ-
ρα τριþν παιδιþν. "Αν
χüρεψε τüν περßφημο χο-
ρü τþν «Ýπτßι πÝπλων»,
μÝ τüν üποßο μÜγεψε τüν
'Ηρþδη καΙ τοσ ζÞτησε
τü κεφÜλι τοδ'ΙωÜννου
τοý Βαπτιστοý, τü Ýκανε
ýπακοýονταò στÞν 1ιτlτÝ-
Ρα τÞ€, ποý Þθελι νßι ßκα-
νοποιÞση ποταπÜ πÜθη.

'Ο τετρÜρχηò Þò Γαλιλαßαò, Üν



,J ΙΙυ 'Ηο.διÜδα. ºμÝσωò ÝπÝ-
,.ο.ý. ο"Þυ ΓαλιλαßÜ μαζß τηò,
,rΙ f"ζß μδ'τÞν Σαλ_þμι, 1tv üποßα,rß μ"ζß μδ'τÞν Σαλþμη, τÞν üποßα

Þ μÞτÝρα τηò δÝν Þθελε ν' Üπογ,ω-

τÞò εýθυμßα
πεντÜμορφη
Þ Σαλþμη
τετΡαρχη»
χτιχÞ χÜρι
τιχÞ τÝχνη.

'Ο εýαγγελιστÞò ftταρχοò γρα-
.ει γι' αδτß τδ γεγονüò : 'Ενθου-
Ýλοßευοò ü βασιλιÜò εΙπε σÞν

διÜò &πÜντησε :- ]τι χεφÜλι τοý.Βαπτιστοý_!

νeιÜ του ».

νοι. εΤγαν τελειþσει τδ φαγοτüτι
xrl βρßσχονταν στδ χαταχüρυφο
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/1 πΡωταγωνιστÞò τÞ5 ΜÜΧη5
\" τÞ5 ΚρÞτηs, ü Νεοζηλανδü5
στρατηγü5 ΦρÜνμττεργκ, εßχε πι-
κρÞ τεßρα Üτü τÞν ΒÝρμαχτ. ¸λ-
λÜ, üταν στl,ò 29 ¶ιτριλßον Ι94Ι,
καθþò Ýιτλεε πρüò τÞν Αßγνπτο
τσακισμÝνοò þτü τΙò Üτνχεò Ýιτιχει-
ρÞσει5 τÞ5 ÞτειρωτικÞò 'ΕλλÜδοò,
τοý ÜυÝθεσαν ξαφνικÜ τÞν Üμννα
τÞ5 ΚρÞτηò, δÝν ττοÞθηκε. ¹νησý-
χησε για μια στι/ΗΙι ενημερωσε
τüν ττρωθνπονργü τον στÞ ΝÝα
Ζηλανδßα γιÜ τοýò κινδýνονò ποý
δτÝτρεχε Þ μεραρχßα τον, ÜλλÜ
ÜμÝσω5 ξαναβρÞκε τüν ταλτü Ý-
αιττü τον, τüν γενναßο τολÝμαρχο
τþν 27 τραυμÜτων καΙ τþν Üνω-
τÜτων διακρßσεων τÞò Αýτοκρα-
τορßαò. ΔÝν φαινüταν νÜ τüν φο-
βßζη τü γεγονüò üτι Þταν ü Ýκτοò
διοικητÞò κÜτοιον κατ' üνομα
φρονρßον, τοý δÝν εßχε οýτε Ýνα
μüνιμο üχýρωμα. ΜερικÜ ÝπÜκτια
κεßτονταν ÜκÜλνπτα σÜν ναρκω-
μÝνα ÝριτετÜ στÜ χωρÜφια τÞò Σοý-
δαò καΙ λßγα Üθλια Bikεps, σττι-
μÝνα üιτωò-üπω5 στÜ γýρω ýψþ-
ματα, φιλοδοξοýσαν νÜ Üτοκροý-
σονν μιÜ τρομερÞ ΛονφτβÜφε μÝ
«3Ι5 μακρÜò ÜκτΙνοò βομβαρδι-
στικÜ. 6Ο δικινητÞρια καταδιω-

κτικÜ, 240 στοýκα5 καß 270 μονο-
κινητÞρια καταδιωκτικÜ>>.

'Ο ΦρÜνμτεργκ εßχε στÞ διÜ-
θεσß τον μερικÜ ΜττλενχÜιμ, τρßα
Χαρικαßην καΙ τρßα ΓκλαντιÝιτορ.
ΣκÝφθηκε-σωσ.*-ιþò θÜ Þταν
ασκοΤΓο να τα αφηση στα νυχΙα
τþν «σμηνþν τοý Ριχτχüφεν».
Καß τÜ Ýστειλε πßσω στÞν Αß-
γυττο.'Απü τü στρατηγεßο τον, στüν
"Αγιο Ματθαßο τοß ¹κρωτηρß-
ον, Ýνα χιλιüμετρο
Üιτü τüν τÜφο τοý Β
τßκρνζε τü μοναδικü
κÜμτον τþν Χανßων
ψηλα τεßχη, μÝ χιονισμÝνε5 γνμνÝò
κορυφÝò, οΙ ΜαδÜρεò κλεßνονν τü
τοπßο Üτü τüν ΝοτιÜ. ΤÜ κýματα
τοý Κρητικοý Ýρχονται ÜσταμÜτη-
τα Üπü τüν ΒοριÜ καß χαΤδεýουν
τÞν τολιτεßα τþν λονλονδιþν. ΠÝ-
ρα οß ÝλιÝò
πορτοκαλιÝ
σýμτλεγμα
τüποι Þταν
τον.
ρßα
Ψηλ
τταλ
τια τον σιτßθιζαν üνειρα. "Υστερα
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'Η Üνιlσυ7_ßα
εßγαι

ξωγραφισμÝνι1
στßι

μÜτια τοý
Γερμανοý

συνταγματÜρχη
ΜπρÜουν
καß τþν

συντρüφων του,
καθþò κοιτÜξουν

τüν κρητικü
οýρανü.

-Αγγλοι στρατιþτεò Ýνþ συλλαμβÜνονται αßχμÜλωτοι Üπü τοýò Γερμανοýò

ü Ýχθρüò θÜ Ýφθανε Ýδþ χωρßò τÜ
δαιμονισμÝνα ÜρματÜ τον, ποý
κονιορτοιτοιοýσαν κÜθε στιγυÞ τÜ
σχÝδια Ýνü5 τταλιοý στρατηγοý
καΙ τÞν καρτερßα τþν Üτρüμ,ιlτων

ΘÜ εßχε μιÜ μÜχη
μÝ τÞ λüγ;lη».
ποßησι ÝκφρÜζει
στü μÞννμÜ τον

τÞò Ι4ηò Μαßον τρüò τüν διοι-
κητÞ τÞò Μεσογεßον ΟýÝιβελ:
«ΜÝ ßδιαιτÝραν χαρÜν θÜ Ýβλεπα
τÜ ÝκλεκτÜ στρατεýματÜ μαò νÜ
σνγκροýωνται μετÜ τοý Ýχθροý
ýτü σννθÞκαò κατÜ τÜò üτοßαò ü
Ýχθρüò δÝν Ýχει τÜ σννÞθη πλεονε-
κτÞματÜ τον εß5 μηχαυικÜ μÝσα»
Εßναι Þ Ýνδüμνχη Üντßδρασι5 δνü
«Üρχαßων» Üνδρþν, ποý δÝν μπü-
ρεσαν νÜ σνμπαθÞσονν σÝ üλü-
κληρο τüν Δεýτερο Παγκüσμιο Πü-

}εqο τÜ καινοýργια üπλα, γιατΙ
ανετρεπαν την αγαπημενη τονò
«üρθοδοξßα» τοý Πρþτον ΠολÝ-
μου.

Τ
εßχ9
ττρο
μιο
μετρα δντικÜ τþν Χανßων. ΝÜ
το
Ýττι
Ýχθ
τü
Σταθμü ΔιοικÞσεþò τον ü ταγμα-
,ÜΡχηò "Αντριονò, εßχε μτΓρο-
στÜ τον σÝ Üπüστασι βολÞ5 του-
φεκιο0 τü Üεροδρüμιο, τοý ü μονα.
δικüò τον διÜδρομο5 κατενθýνεται
τρüò τÜ βορειοανατολικÜ, Üπü τüν
Ýθνικü δρüμο þò τÞ θÜλασσα. Πρü5
τÞ δýσι τÞν τεριοχÞ τÞ5 εýθýνιò
τον üρτζε ü Üννπüτακτο5 χεßμαρ-
ρο5 ΤανρωνßτÞò μÝ τßò γνμνÝ5 Üμ-
μονδερÝò üχθεò τον καß δεξιÜ τρü5
τÜ ΧανιÜτü μικρü ρÝμα Σφακüρνα-
κο. 'Απü τΙò διαταγÝò ττοý εßχε,
φαßνεται καθαρÜ üτι Þ Βρεταυνι-
κÞ Διοßκησιò καΙ πρßυ Üτü τüν
ΦρÜνμπεργκ θεωροýσε πρþτο στü
χο τÞò «τνρκαßÜ5» τü Ι4Üλεμε. Τü
τÜγμα Þταν ÝνισχυμÝνο μÝ μιÜ δι-
μοιρßα πολνβüλων, μÝ 6 κινητÜ
τνροβüλα Μπüφορò καß τÝσσερα
«σταθερÜò βÜσεωò». ¾ιτÞρχαν Ü-
κüμα τρßα-τÝσσερα πνροβüλα καß
δνü μεσαßα Üρματα τεζικοý.

Οß Üνδρε5 τοý ¹ντριονò Þταν
τιü πετθαρχημÝνοι Üπü τοýò Üλ-
λονò στρατιþτεò τοý ΦρÜνμπεργκ,
τοý περιφÝρονταν Üιτü δþ κι Üιτü
κεß σÜν μττονλοýκια, üτωò Ýφταναν
Üττü τÞν 'ΕλλÜδα, δßχω5 Ýφüδια
καß μÝ τÞν τßκρα τÞò Þτταò στÞν
καρòιÜ. Τριγýρω στÜ «Ýν Üταξßg»
βρεταννικÜ στρατεýματα Ýταιτοý-
σαν λßγο Ýλαφρü üττλισμü τÜ
τÜγματα τþν 'ΕλλÞνων νεοσυλ-
λÝκτων. ΚατÝβηκαν Üτü τÞν 'Ελ-

Γερμανοß Üλεξιπτòοτισταß μÝ τü συσσßτιü του; στοýò Ýλαιþνεò τÞò Κριjτηò,



λÜδα üτλισμÝνοι ü Ýναò στοýò δνü

:λλÜ τÞν καθνστεροýν Üüρατοι
-ανδαρßνοι. 'Εκδßδει τÞ διαταγÞ
<ατανομÞò τþν πολιτοφνλÜκων,
ταραγγÝλλει τÜ γαλÜζια τονò
Ξ:<ωχα καß ÜναμÝνεß τüν üτλισμü.
,:λικÜ üμωò οß Üüρατοι ματαιþ-

.: σκεφθÞ κανεß5, üτι Ýφταναν

-cvo τÜ δßκωχα γιÜ νÜ τοýò Ü-
-αλλÜξονν Üτü τÞν κατηγορßα
:òý ÜτÜκτον!

<:ι, ÜλλÜ οýτε καß γαßδονρÜκι
,,,Ü κινηθÞ στοýò Üγροτικοý5 δρü-
,òυò. ΠÜνω Üτü τÞ Σοýδα σωριÜ-

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΛΕΜΕ

λωμÝνοι üλη τÞν ÞμÝρα στÜ χαρα-
κþματα. Ot βüμβò Ýτεφταν στßò
θÝσειò τονò Þ μßα μετÜ τÞν Üλλη
καß σκορτοýσαν φωτιÜ καß θÜ-
νατο. ¼ "Αντριον5, ιτνιγμÝνο5
στοýò καπνοýò καß στßò σκüνεò,

νÜ ξεπεταχτοýν τÜ ÝχθρικÜ τλοιÜ-
ρια Þ οß'ιτεριλÜλητοι Üλεξιττω-
τισταß.

Την αýγÞ τÞò 20Þò Μαßον

ζονταν τυκνÜ μαýρα σýννεφα
Üτü ττνρπολημÝνα πετρελαιοφüρα
καß σÝ üλο τü μÜκροò τοý νησιοý
τλανιüταν μιÜ ÜντÜρα Üιτü σκüνεò.
Οß Üγρüτε5 Ýβγαιναν þτü τßò
στηλιÝò μüλιò βρÜδιαζε καß μÜζεν-
αν τÜ παιδιÜ τονò Üιτü τÜ σýδεν-
τρα καß τÜ Ýρημα κοτÜδια τον5
Üτü τÜ λαγκÜδια.'Ηταν üλοι σß-
γονρ9ι_ττþò Þ ΚρÞ.τη δÝν πατιÝ-
ται, ÜΛΛÜ Κανεßò οεν ηòεΡε «τΓον

'Ο πτÝραρχοò Λþρ, Üρχηγüò τÞò γερμαlιικÞò Üεροπορßαò στÞν νοτιοανατο-
).ικÞ Εýρ'ιΙ,ιπη, ü üποßοò εß7ε καß τιjι ελOýνß ".Ü τÞν Ý,πιχεßρησι τÞò ΚρÞτη;.
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"Οταν Þ μÜχη Ýσßγησε καß üλα τελεßωσαν, ýψþθηκε Üπü τοýò Γερμανοýò κα-
τακτητÜ,ò στüν σταθμü ÝλÝγχου τοδ Üεροδρομßου τοδ ΜÜλεμε Þ ΣβÜστικα.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΛΕΜΕ

ü βομβαρδισμüò τοý 107 καß τþν
παρνφþν τοý ΜÜλεμε Þταν σφο-
ρüτεροò Üτü τßò ττροηγοýμενεò μÝ-
Ρεò. ΟΙ ταττεινÝ5 ÝξÜρσειò τοý ÝδÜ-
φονò καΙ οß χωματüλοφοι φλÝγον-

λýτερο στρατιωτικü τμÞ,μα τοýκüσμ ΚÜιτελ),üπλι ρεò ττολε-
μικÝò τüτε üκüσμ Ýνα λüχο

τολνβüλων, hτεσε μÝ ÜνεμοτλÜνα
καß Üλεξßτττωτα στÞν κοτλÜδα τοý
Τανρωνßτη, δντικÜ Üπü τü Üερο-
δρüμιο. Μερικοß Ýιτεσαν καß στü
Üνατολικü Üκρο. ΟΙ ΝεοζηλανδοΙ

τοý5 Ýχθροýò
ρανοκατÝβατοι
κÜτω τü κε-
ττετýχαινε Þ

σφαßρα καΙ συνÝχιζαν νεκροΙ τÞν
ÜργÞ κÜθοδü του5 τρüò τÞν κατÜ-
ξ.ρη γÞ, Προσγειþθηκαν üμω5
τολλοß, κυρßω5 μÝ ÜνεμοπλÜνα.

ν τü 107
« Μαξßμ»,
νμÝτÜ
τþν σκο-

τρþτο5, Üψογα ντνμÝνοò, μÝ γνα-
λισμÝνεò τßò μτüτεò τον καß μÝ τü

σÞμα Ýτοτμüτητοò σÝ üλεò τον τßò
μονÜδεò. 'Ετικοινωνεß ü iδιos μÝτü Ι07, μÝ τüν "Αντριονò.'Η
ÜναμφισβÞτητη ττροαßσθησßò τον
τüν εßδοποιοýσε: 'Ηρθε Þ ÞμÝρα!
ΚατÜ τΙò 8 παρακολονθεß τüν
βαμβαρδισμü Üπü τüν "Αγιο Ματ-
θαßο: «'Ο οýρανü5, γρÜφει, Þτο
σννεχþò σκειτασμÝνοò Üπü Üερο-
τλÜνα. 'Εστεκüμην εßò τü 'Ακρω-
τÞρι μÝ Üλλα μÝλη τοý 'Ετιτε-
λεßον μον. Εßμεθα σννειταΡμÝνοι
Üιτü τÞν Ýκτασιν τÞò ÝτιθÝσεω5.
Εßò ßοχr-
Ρüτ εν μÝτÜò Üερο-
τλÜνων εßò διαδοχικÜ κýματα.
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-τÝραρ7οò Στοýντει,τ, ß:μπι,τυστÞ; καß ß:κτε),εστι.1; τοý σ7.εδßου καταλßlψεωò τÞò ΚρÞτηò, μÝ τü Ýπιτελεßο του.

"Οσοι διεσþθησαν Üπü τü σýνταγμα Üλεξιπτωτιστþν τοý Ι|ηÜιντλ, Üπο-
7,ιιιlιετοýι, τοý,: συντρüφοDò τοDò ποý Ýμειναν γιßι πÜντα στü ΛΙÜ),εlιε.

'-:τν τÜ μεταγωγικÜ. ΤÜ εßδο-
-:, νÜ τεριφÝΡωνται Üνωθεν τοý'':ßεμε καß üταν εýρßσκοντο üλß-
:,ò τüδαò ýτερÜνω τÞò γÞò

::]rησαν τολýχρωμοι κηλßδεò.
Ι - , .,εφα Üλεξιτττωτιστþν Ýτιτταν
::,;Ü πΡüò τÞν γÞν».'Εκεßνη-- στιγμÞ σχημÜτισε τÞ γνþμη
:-1 το Υερμανικο στΡατηγεΙο
'],1,ε νÜ τüν παρατλανÞση. "Οτι

-.χοò τον δÝν Þταν τü ΜÜλεμε.,:: Üφησε τü τÜγυα τοý "Αν-
-:ιòν5 νÜ ταλεýη μÝ τü «καλýτε-
:: σýνταγμα τοý κüσμου>».

'Εναò Üκüμη ÞγÝ.ηò ÜγωνιÜ
:--:- νüτια Üκρη τοý κÜμτον τþν
, :νßων, στü Μετüχι ΒολÜνη :: Βασιλεýò Γεþργιοò. ΕΙναι Ýναò
-,, :τηò χωρΙò οýσιαστικÞ Ýξον-
::. ¼ στρòττüò τον Ýτεσε κÜτω
:--:ò τü βÜροò δυü γιγÜντων,.:: Ýδþ, στδν τελεντατο πΡομα-
, ßνòι τÞò 'ΕλλÜδο5, δÝν τοý Ýτι-
-::ºτονν καμμιÜ τρωτοβονλßα. Τü
:--τνενσμÝνο διÜγγελμÜ τον φαß-
-αι σÜν νÜ Ýπεσε στü κενü :

'Αγνοοýμεν Üκüμη ýτü ττοßαò
- -ν€Þκαò Ýτακριβþò εýρεθεΙò ü
:τòατü5 τÞ5'Ηπεßρον ýπÝγραψεν



Τü ßκκλιlσÜκι τÞò Üγßαò ΡουμÝ}.ηò
στü Λιβυκü, στÞν Ýξοδο τοý φαραß.
γιοδ τÞò Σαμαριdò.'Εκεß θμεινε ü
Βασιλεýò Γεþργιοò τÞν νýχτα τÞò
22αò πρüò τÞν 23ην Μαßου, ÜναμÝ-
νονταò τü Üντιτορπιλλικü «"Ηρωò»,
ποý ßφθασε μετÜ τÜ μεσÜνυχτα. ΤÞν
ß|δια þρα οß Üγγελιοφüροι μετÝδι-
δαν στüν ),αü τÞò Κριjτηò τü τελευ-
ταßο βασιλικü διÜγγελμα: ι(Ε7ετε
πßστιν εßò τÞν τελικÞν νßκι..ι, ,..».

ÜνακωχÞν μετÜ τοý Ýχθροý Ýν
Üγνοßg 'Ημþν, τοý ¹ρχιστρατÞ-
γον καΙ τÞò ΚνβερνÞσεòοò. ¹
τρÜξι5 αýτÞ κατ' οýδÝν δεσμεýει
τÞν ÝλενθÝραν βοýλησιν τοý "Ε-
θνονò, Þ üιτοßα σννßσταται εßò τÞν
σννÝχισιν τοý Üγþνοò. "Ελληνεò
μÞν Üποθαρρýνεσθε...>>, ΤÜ ýττο-
λεßμματα τοý στρατοý τον εßναι
Üοπλα, ΟΙ Βρεταννοß üχι μüνο δÝν
τüν ρωτοýν, ÜλλÜ καß τüν τιÝ-
ζονν νÜ ÜποσνρθÞ. Τοý μÝνει
þστüσο μιÜ μεγÜλη ßκανοτοßη-
σιò: η απΡοοτΓτη, η συγκινητικη
στÜσιò τοý κρητικοý λαοý ÜιτÝ-
ναντß τον. ΑýτÞ τÞ σνμτεριφορÜ
τþυ Üνδρþν καΙ,τþν γνναικþν,
τÞ σνμιταρÜστασß τονò στü δρÜ-
μα τουτ δÝν θÜ τÞν ξεχÜση τοτÝ...
Τþρα στÝκει ιτßσω Üπü μιÜ μÜντΡα
μÝ τü πιστüλι στü χÝρι. Δßπλα
τον ü ττρßγκιψ ΠÝτροò. μÝ Ýνα
κοντü μÜνλιχερ, τοý τοý χÜρι-
σε ü γÝΡο ΒολÜνηò. ¹τü σýμττω-
σι γλýτωσαν τÞν αßχμαλωσßα.
ΣτÞ βßλλα Πελεκατßνα, üιτον Ýμει-
ναν τÞν προηγοýμενη νýχτα, ττÝ-

φτονν πρωß-τρωΙ Üλεξιπτωτισταß.
Παρατηροýν Üπü τü ýγοò τοý
Μετοχιοý τΙò φωτιÝò τοý πολÝμον
τοý Üναψαν σÝ üλη τÞν Κυ-
δωνßα. ΚανÝναò δÝν τοýò πληρο-
φüρει-, κανÝναò δÝν τοýò συμβου-
λεýεται Üπü τοý5 ÝμτολÝμονò, καΙ
üμωò δÝν χÜνονν τü κονρÜγιο
τονò, Πßσω Üιτü τÜ βοννÜ εßναι
Þ ξÝυη γÞ... ΔÝν τÞν θÝλονν.
"Αò Þταν νÜ κρατÞση Þ ΚρÞ.η...

Τδ 22ο τÜγμα στÝλνει στüν τα-
ξßαρχο ΧÜργκεστ, τÞò 5ηò Νεο-
ζηλανδικÞò ταξιαρχßαò, αßσιüδο-
ξεò ÜναφορÝò τΙ5 πρþτεò δρεò.
Τü τÜγμα τοß Κüτχ Üποδεκατß-
ζεται στü Üεροδρüμιο καΙ ü τα-
γυατÜρχηò ΜτρÜουν σκοτþνεται
στÞν ττρþη Ýφοδο Üιτü τÜ πνρÜ
τþν Νεοζηλανδþν. ΤÜ τμÞματα
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τþν Üλεξτπτωτιστþν ποý Ýτεσαν
στü χα:ριü ΜÜλεμε Ýξοντþνονται
Üπü τοýò κατοßκονò μÝ τσαιτιÜ καΙ
λοστοýò, τρΙν συνÝλθονν Üτü τÞν
ττþσι. Τü Ι07 στÝκει. ¼ Üντι-
κειμενικüò σκοπüò τοý στρατηγοý
ΜÜιντλ δÝν τΓραγματοºτοτεΤταl.

¼ ΜτρÜονν τÝφτει, ü ΓκÝρικε
σηκþνεται, στητüò, ÜτσαλÜκωτοò,
μÝ τδ μονüκλ τÜντα στü δεξß του
μÜτι καΙ διατÜζει Ýφοδο. Πιστεýει
κι αýτü5 πþò δÝν ýπÜρχει καλý-
τεΡο τμημα στρατου στον κοσμο
Üττü τü σýνταγμα Ýφüδον τοý
ΜÜιντλ. ΚαΙ δÝκα στρατιþτεò νÜ
τοý μεßνονν, πÜλι θÜ προχωρÞση
γιÜ τü Ι07. ΓιÜ τÞν þρα παßρνει
τÞν γÝφνρα τοß Τανρωνßτη Üπü
τοýò Νεοζηλανδοýò καß προωθεß
κÜτω Üιτü τοýò κατνοýò καß τΙò
σκüνε5 μικρÝò üμÜδεò ÜνÜμεσα στοýò
λüχονò τοý ¹ντριονò. ¼ ¹ν-
τριον5 χÜνει τÞν τηλεφωνικÞ Ýπα-
φÞ μÝ τοýò λüχονò του καΙ Ýττι-
κοινωνεß μÝ Στüν
λüχο διοικÞ μποΡετ
νÜ στεßλη ο ο. ΔÝν
ýπÜρχει μετωιτικÞ γραμμÞ. ΤÜ
Üντßπαλα τμÞματα εßναι μττερ-
δεμÝνα. ΔÝν ξεχωρßζονν ταρÜ
Üπü τÜ κρÜνη, γιατΙ καΙ οΙ στο-
λÝò τονò εßναι χακß, περßτον στüν
ßδιο τüνο.

Τü σχÝδτο Üμýνηò ττροβλÝπει
Ýνßσχνσι τοý 22ον τÜγματοò Νεο-
ζηλανδþν Üπü τü 23ο, τοý βρß-
σκεται Üνατολικþτερα. "Ομωò ü
ταξßαρχοò ΧÜργκεστ Üρνεßται νÜ
τü ÝκτελÝση μÝ τü πρüσχημα üτι
καΙ στÞν ττερτοχÞ τοý 23ον Ýτε-
σαν Üλεξιπτωτισταß. ¼ "Αντριονò
Ýξοργßζεται. "Αν εΙχε Ýττικοινωνßα
μÝ τοýò λüχονò τον θÜ τρüσταζε
Ýκεßνη τÞ στιγμÞ γενικÞ Üντεπß-
θεσι. Τü αßμα Üργεß νÜ καταστα-
λÜξη στΙò φλÝβεò τον. ΟýρλιÜζει
üρθιο5 πÜνω στü Ι07 καΙ τü ο-τü-

μα του ξεραßνετατ Üπü σκüνη καß
δßψα.

ΣÝ λßγο, κατÜ τΙ5 ΙΙ, Üρχßζονν
οß üλμοι. ΠÝφτονν στü 107 τρεßò-
τρεßò. ΤÜ χαρακþματα στü σταθμü
διοικÞσεω5 τοý "Αντριονò Üνατι-
νÜσσονται, ΤηλεφωνηταΙ καß Üγ-
γελιαφüροι σκοτþνονται. ¼ "Αν-
τριονò, Üν καΙ Þταν ÜττοφασισμÝ-
νοò νÜ μÞν ξαναμιλÞση μÝ τüν τα-
ξßαρχü του, καταπßνετ τüν θν-
μü τον καß τüν καλεß μÝ Ýναν Ü-
σýρματο Νο 22 τοý γλýτωσε
Üτü τüν βομβαρδτσμü.

-ΝÜ χτντÞσετε τοýò üλμονò
μÝ πνροβüλα,

¹λλÜ οß θÝσειò βολÞò τοý πν-
ροβολικοý δÝν τü ÝττιτρÝτονν.

-ΧτνπÞστε τονò μÝ τÜ παρÜ-
κτια, θÜ μÜò Ýξοντþσονν, οýρλιÜ-
ζει. ¹λλÜ κανεΙò δÝν τοý ÜταντÜ.

Τüτε ü "Αντριονò παßρνει μιÜ
μοιΡαßα πρωτοβουλßα. Μετακινεß
τüν σταθμü διοικÞσεωò τοý τÜ-
γματüò τον Üνατολικþτερα Üττü
τü Ι07, στßò θÝσετò τοý δεντÝρον
λüχον.

¼ ττüλεμοò þστüσο σννεχßζεται
τρομερüò γýρω στü Üεροδρüμιο
καΙ στΙ5 τλαγιÝò. ¼ Ýχθρüò θÝλει
τü Ι07 καß οß Νεοζηλανδοß δÝν
τü δßνονν. ΟΙ κοφτερÝò λüγχεò τþν
μÜονζερ καß οß σοýβλεò τþν Ýμφιλ
διαστανρþνονται μÝσα στοý5 κα-
τνοýò. 'Η μÜχη θνμßζει τü Ι9Ι4.
¼κτακüσιοι νεκΡοß ÜλεξιττωττσταΙ

ται. οΙ Üντßπαλοτ παλεýονν Üστα-
μÜτητα μÝσα στÜ σýννεφα, χωρΙò
νερü, χωΡΙò αßσθησι κινδýνον.
Στßò 4 ü "Αντριον5 ζητÜ πÜλι
βοÞθαα Üτü τÞν Μεραρχßα. ¼



ΦρÜνμιτερ,γκ δÝν θÝλει νÜ ÜλλÜξη
τü σχÝδιο Üμýνηò τον. Δßνει ÝντολÞ
σιü 22ο νÜ τεριμÝνη þò τÞ νýχτα.

Þγελιαφüρονò τον στüν 3ο καΙ
ò-τüν 4ο λüχο καΙ τοýò προστÜζει
νÜ ýποσ,τηρßξονν μÝ μιÜ διμοιρßα
ü καθÝναò τÞν Ýιτßθεσι τþν ÜρμÜ-
των. ΣτΙò 5.15' βγαßνονν Üτü τΙò
κρýττεò τονò τÜ μονÜκρτβα Üρμα-
τα. ΟΙ μηχανÝò τονò βροντοýν. ¼'Αντριονò τÜ ταρακολονθεß μÝ
κρνφü καμÜρι, ΣÝ λΙγο üμωò τü
5.1α Üρυα σταματÜ. Τü τλÞρωμÜ
τον διατιστþνει τþ5 τÜ ττρομα-
χικÜ εßναι χαλασμÝνα καß πþ5 ü
-τνργßσκοò τον δÝν περιστρÝφεται.
Τü ξαναφÝρνουν πΙσω.

-ΝÜ προχωρÞση τü Üλλο, Ýτι-
;Ýνει ü "Αντρτονò, καΙ τü πρüσω-
-τü τον σκοτειντÜζετ.

Τü Üρυα κατεβαßνÝι Üτü τü
107, τερνÜ πλÜι Üτü τüν δημüσιο
δρüμο. Δυü διμοιρßεò ξεκινοýν μÝ
Üλματα καΙ τü βÜζονν στÞ μÝση.
'ΕτÜνω τον ÜστρÜφτονν οΙ σφαß-
:ε5 τþν «Μαξßμ», ÜλλÜ Ýκεßνο τρο-
1ωρεß ÜκÜθεκτο. ¼ λοχ{αò ΜÜ-
ßιονò, τοý τετÜρτον λüχον, τρÝχει
-τßσω τον. Στü δεξß τον χÝρι
:<ρατÜ τü αýτüματο καΙ μÝ τü
ßριστερü καλεß τοýò στρατιþτεò
τον. ΦωνÜζει, ΜÜ ot φωνÝò τον
δÝν Ýχονν τßτοτε τü Üγριο. Εßναι
3ριαμβικÝò.

-'Ακüμα λΙγο, παιδιÜ, ψιθνρßζειÝ ¹ντριονò, ττοý παρακολονθεß
τÞν Ýξüρμησι μÝ τßò διüπτρεò στÜ
-οττια. Τü Üρμα μπαßνει στÞν κοßτη
τοý Τανρωνßτη. 'Η γεΡμαντκÞ
:ρονρÜ τÞò γÝφνραò ýποχωρεß.
'C ΓκÝρικε κÜθεται σ' Ýνα üρυγυα
5ιακüστα μÝτρα κÜτω Üπü τÞν
;ΖÝφνρα, τρüò τÞν θÜλασσα. Περι-
jνει. Αýτüò ü διÜβολο5 θÜ τüν
:Ýρει σÝ δýσκολη θÝσι.,ΔÝν τοý
jνει ιταρÜ νÜ τü Üττοκροýση μÝ
χειροβομβßδεò, üταν φτÜση κοντÜ.
Καß μετÜ νÜ τεριμÝνη τü μοιραßο.
\Ü φýγη οýτε τü σκÝτττεταl.
ß\ßγα μÝτρα πιü πßσω εßνατ κον-
).ονριασμÝνοò, ματωμÝνοò, ü Üρχη-
γüò τον ü ΜÜιντλ. ΔÝν ýπÜρχει
φιο γιÜ ýποχþρησl.

¼ ΜÜθιονò φωνÜζει καΙ τρÝχει
-τßσω Üπü τü Üρμα. Οß Üντρεò τον
τüν Üκολονθοýν μÝ Üλματα. ΔÝν
:οýò μÝνονν ιταρÜ
jτρα ÜπδτÞ φωλιÜ:þν Ýχθρþν. Λßγο
:κüμη. ΜÜ τüτε τü
σ' Ýνα λÜκκο τοý τοταμοý. ¶να-
τρÝττεται,
τρßβεται.
τετÜρτον
καß οß σφ

στÞθο5 τον. ¹ θριαμβικÞ φωνÞ
τνßγεται στü λαρýγγτ τον, γÝρ-
νετ. Τü χÝρι τον πÝφτει σιγÜ - σιγÜ.
'Η Üντειτßθεσι5 τοý ºντριουò κα-
ταρρÝει. Χαμηλþνει τßò διüιττρεò
καΙ μÝνει σÜν χαμÝνο5 νÜ κοιτÜζη
τÞν ÜνταριασμÝνη κοιλÜδα. Γýρι-
σαν τßσòο ÝννÝα. Καß οΙ ÝννÝα λα-
βωμÝνοι.

¶ιτδ κεßνη τÞ στιγμÞ, «τÞ Ι9η
þρò,Þs 20Þò Μαßον»,ü ταγματÜρ-

γου must, γου must)) τδ ραδιο-

Ýμειναν στÞν θÝσι τονò, φεýγονν
καΙ αýτοß τÞν αýγÞ, üταν δÝν βλÝ-

Ι{ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΛΕΜΕ

γερμανικÜ
νονται Κα
τü ΜÜλεμε

λßα τοý Ρεθýμνον καΙ στÜ τροÜ-

ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΗΣ
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Τü πεδßον
Ýνüò Üγνþστου
καß ÜδυσωπÞτου
Ýμφυλ[ου πολÝμου,

'ΑνακÜτωμα

φυλþν καß γλωσσþν,

Þ χþρ« τοý ποταμοý

Νßγηροò, ποý οß "Αγγλοι

ÝγκατÝλειψαν τü ]θ60,

περνd. σÞμερα

μιÜ, βαθειßι κρßσι.

Δßνομε Ýδþ
\ ο',

μια συχγρονη εικονα

τÞò Νιγηρßαò, üπου

οß πετρε)"αιοπηγÝò

καß οß οýρανοξýστεò

συνυπÜρχουν

μÝ τtι πιü Üγρια

καß βÜρβαρα Ýθιμα.
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τfrξ'Αφρικfiò
'Ηφαßστειο

'Η Νιγηρßα πÞρε τü üνομÜ τη5
Üτü Ýνα ττοταμü : τüν Νßγηρα.
Εlναι ü τρßτοò ποταμüò τÞò ¹φρι-
κÞò, μÝ μÞκοò 4.169 χιλιüμετρα,'Ατü αýτÞ τÞν σνγγÝνεια τþν
üνομÜτων, τοý τοταμοý καΙ τÞò
χþραò, θÜ μποροýσε νÜ ýποθÝση
κανεΙ5 τþ5 üλα Ýκεß τÝρα εßναι
ÜρμονικÜ, üμοιογενÞ. ΜÜ δÝν εΙναι
Ýτσι.'Η Νιγηρßα εßναι Þ χþρα
τþν «ÜντιθÝσεων»! Τü üνομÜ τηò
δÝν τÞò δüθηκε αýθüρμητα. Εßναι
<<κατασκεýασμα» τÞò ÜτοικιακÞò
περιüδον. ΣτÞν ÜρχÞ ýττÞρχαν
Ýκεß τÜ σονλτανÜτα τοý Μτορνοý,
τÜ βασßλεια "Ογιο καΙ τþν Μτε-
νÝν καß Ýνα σωρü Üλλα Ýτερü-
κλητα κρατßδια. Τü üνομα τÞò
X3òas δÝν. Þταν Üρκετü γιÜ νÜ
φερη την ενοτητα.

¹ Νιγηρßα Ýχει Ýκτασι 923.713
τετραγωνικÜ χιλιüμετρα. ΤÜ Ü-
τλαντικÜ τηò τταρÜλια Þταν, τüν
ταλιü καιρü, üρμητÞρια τþν κα-
ραβιþν ποý φüρτωναν σκλÜβον5
«γιÜ τü Ýξωτερικü». Πρþτοι «Ýξα-
γωγετò» νÝγρων Þταν, τδ Ι472,
οΙ ΠορτογÜλοι, Üττü τÞ θÜλασσα,
γιατΙ Üπü τÞν ξηρÜ τü Ýργο
αýτü τü εßχαν ÜναλÜβει οß "Α-
ραβεò. Ποιüò σννολικÜ εßναι ü Üρι-
θμü
τÞν
σκλ
ι84

ρακμÜ-
80.000

εßναι
γνωστü.

ΤÜ ÜγγλικÜ καß τορτογαλικÜ
κανüνια ποý ýττÜρχονν Üκüμη σ-τü
δÝλτα τοý Νßγηροò θνμßζονν ττÜν-
τα τÞν μακρινÞ καΙ σκοτεινÞ Ýκεß-
νη ÝποχÞ.'Η βρεταννικÞ διεßσδν-

σιò στÞν Νιγηρßα Üρχισε τÜ πρþ-
τα χρüνια τοý 19ον αßþνοò, üταν
ü τολμηρüò ÝξερενυητÞò Μοýγκο
ΠÜρκ. Üνο_ιξε -πρþτοò τüν δρüμο.
με την εòερεννησΙ τον ποταμου
Νßγηρα. ¼ ΠÜρκ δÝν γýρισε το_
τÝ. ΠÝθανε ;... ¸πεσε θι7μα δνστν-

τοχÞ
οtνονν ò

μεγÜλ
ρειε5 περτοχÝò τÞò χþραò, ποý τΙò
κατετχαν μονσονλμÜνοι, συνÜντη-
σαν ι Üτοια Üντßστασι. "οταυ τιÜ
εßχαν ýττερνικÞσει καß αýτü τü
Ýμπüδιο, Üρχισαν τü üργανωτικü
τονò Ýργο. ¾πÞρχαν στÞν χþρα
üρισμÝνα κρωτßδια «σνμπαγÝστε-
ρα» Üπü τÜ Üλλα. ΤÜ διοργÜ-
νωσαν üχι Üπλþò σÜν Üττοικßεò,
ÜλλÜ σÜν «Üποικßεò-προτεκτορÜ-
τα». ΣτÞ ΔντικÞ ¹φρικÞ (üπου
ÜυÞκει Þ Νιγηρßα), Üντßθετα μ'
αýτü ττοý εßχε γßνει στÞν Üνατο-
}gÞ, Þ ΜεγÜλη Βρεταννßα δÝν
επετΡεΤΓε στουò ντηκοουò τηò νÜ
ÜγορÜζονν καΙ νÜ Ýκμεταλλεýωυται
ÝδÜφη. ΑýτÞ Þ Üιταγüρενσιò Ýφε-

ρε διπλü ÜτοτÝλεσμα : Ι) ΔÝν
μετανÜστενσαν Ýκεß παρÜ μüνο
οß κνβερνητικοΙ ýπÜλληλοι κι Ýναò
περιορισμÝνο5 Üριθμüò Ýμιτüρων καΙ
2) δÝν δημιουργÞθηκε οßκονομικüò
Üνταγωνισμüò μεταξý ¹φρικανþν
καß ΕýρωταΙων. ΟΙ φνλετικÝò δια-
φορÝò περιορßστηκαν στü ÝλÜχι-
στο. "Αν σÝ üρισμÝνε5 ττεριοχÝò



'Ο ποταμü_: Νß^,,ηρ 'πιο^ φαßνεται Üπü ÜεροπλÜνο,
Εßναι ü τρßτο_ò σÝ μÞκοò ποταμüò τÞò 'ΑφρικÞò (4,Ι69 χιλιüμετρα),
καß Üπü αýτüν πÞρε τü üνομÜ τηò Þ χþρα.'Η ιρωτο7ραφßα μÜò δεß7νει τü τε),ικü τμÞμα του λßγο πρßν Üπü τü ΔÝλτα.
'Ο ΣκωτσÝζοò ßξερευνητιßò }\4Üνγκο Πßιρκ θυσßασε
τÞν ζιοÞ του τü ]Β05 στÞν Ýξερεýνησι τοý Νßγηροò.
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ΚρÜτοò τÞò δντικÞò ¹φρικÞò στüν
κüλτο τÞò ΓονßνÝαò, Σwορεýει μÝ τü
Καμεροýν, τü ΤσÜντ, τüν Νßγηρα
καß τÞν ΔαχομÝη.

Πολßτευμα 3 δημοκρατßα, ποýò
κüλτον5 τÞò Κοινοτολιτεßα5,

-Εκτασιò Ξ 923.773 τπ, χιλιüμ.
(ÝπÜ φορÝò τερßτου üσο Þ ¸λ-
λÜò).

ΠληOυσμüò 3 περß τÜ 4Ο.ΟΟ0.0οο
κÜτ., τοý ÜνÞκουν σÝ 250 φυλÝ5.
ΤΙ5 πιü τολυÜνθρωτεò τßò Üποττ
λοýν οß ΧÜουσσα, Γιοροýμτα,
"Ιμπο, Φüýλμπε καΙ Κανοýρι.

Πρωτεýουσα: ΛÜγκοò.
Νüμισμα 3 νιγηριανÞ περλßνα (-

ση τρü5 81 δρχ. περ.).

Κυριþτερεò πüλειò : 'ΙμταντÜν,
¸νοýγκον, Καντοýνα, Μτενßν,
ΚÜνο, Πüρτ ΧÜρκορτ.

Γλþσσα3 Ýπßσημη Þ ÜγγλικÞ.
χρησιμοποιοýνται σουδανικÝò διÜ-
λεποι (ßμτο, χÜονσσα, γιοροý-
μτα).

ΘρÞσκευμα 3 μωαμΦανοß, χΡι-
πιανικÞ μετονüτη5 καΙ κατÜλοιπα
Ýπιχωρßων λατρειþν.

ΠλουτοπαραγωγικÝò πηγÝò:
σüργο, κεχρß, γλνκοπατÜτα, ρý-
ζι, καλαμπüκι, μανιüκα, κακÜο
(δεýτερη θÝσι πÞν παγκüσμια
παραγωγÞ), Ýλαιοφοßνικεò, Üρα-

χßδεò, βαμβÜκι, μπφÜνεò, πιπε-
ρüριζα, σησÜμι, κατνüò. Δασικüò
τλοýτο5, Κτηνοτροφßα (τρüβατα,
χοßροι, Üλογα). Μεταλλεντικüò
πλοýτοò (κÜρβοννο, λεwοσßδη-
ρο5, κασσßτεροò, νιοβßτη5, τπρÝ-
λαιο).

Συγκοινωνßεò ; ¼δικü δßηνοτερ.
80,000 χιλιομ. (τερ. 12.000 Ü_
σφαλτüπρ.).Σιδηρüδρομοι : 3.228

χιλιüμ. ΛιμÜνια: ΛÜγκο5 καß Πüρτ
ΧÜρκορτ. Νανσιτλοßα πüν Νß-
γηρα καß τüν ΜτενονÝ. ºερο-
δρüμια: ΛÜγκοò καß ΚÜνο.
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_ 'Η ¶γγλßα, τü Ι9Ι4, Ýγκαθß-
δρνσε ττροτεκτορÜτο στÜ κρατß-
δια τοý ÜναφÝραμε. Τü 1957 τü
προτεκτοΡÜτο Ýγινε χþρα Üνε-
ξÜρτητη καΙ ττÞρε τü üνομα ΓκÜ-

ζÞσονν καß, Γ) üτι Þ σννýταρξι5
Üνομοιογενþν στοιχεßων μüνο μÝτü σýστημα τþν üμοσιτονδιþν
μτΓοΡεΤ νÜ ÝξασφαλισθÞ.

¿ραßα θεωρßα. Μüνο ποý Ýφαρ-
μüζεται δýσκολα. ¹τüδειξι5 : Þ

οý,
τÞυ

Ρο
ΤÞν
αζß

Üιτοκτοýσαν τÞν Üνεξαρτησßα τονò
Þ ΝνασσαλÜνδη ÜποσττÜσθηκε καß
κηΡýχθηκε κΡÜτοò ÜνεξÜρτητο μü-
νη τηò καΙ μÝ τü üνομα ΜαλÜονß.
ΣÝ λßγο ÜιτοσπÜσθηκε καΙ Þ Βü-
Ρειοò Ροδεσßα καß μÝ τü üνομα ΖÜ-
μτια κÞρνòε τÞν þτüλντη Üνε-
ξαρτησßα τηò. 'Η Νüτιοò Ροδε-
σßα βρßσκεται Ýτσι ÜπομονωμÝνη
καß ταΡονσιÜζει Ýνα þτü τÜ ττü
Üκαυθþδη ÜφρικανικÜ πΡοβλÞμα-
τα.

ζα ÜνÞκονν στÞν μεγÜλη οßκο-
/Ýνεια τþν νÝγρων τοý ΣονδÜν.
'Αντßθετα οß Φοýλυπε εßναι Χαμj-
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Η ΝΙΓΗΡΙΑ

Γυναßκα τÞò ΤζερÜντιι,
στßò βüρειε,:

περιοχÝò τÞò Νιγηρßαò,
μÝ εýσαρκα

χεßλη, σÝ σχÞμα πιÜτοιγ
ΚÜτω : Στü

Μαßντουγκοýρι,
σÜκκοι γεμÜτοι

ÜρÜπικα φιστßκια
σχηματßζουν ψηλÝò

πυραμßδεò.
Καß Þ εßσοδοò
τþν Üνακτüρων

τοδ Ýμßρη.

τεò καß γι' αýτü, ταρÜ τü μαýρο
χρþμα τον5, θεωροßνται ßσüτι-
μοι μÝ τοýò λενκοýò. Στü μακρινü
παρελθüν οΙ Φοýλμιτε τολεμοýσαν
Üγρια τοýò ΧÜονζα. ΣÞμερα οß
δýο φυλÝò ζοýν μαζß καß Ýχονν þ5
Ýτß τü τλεßστον συγχωνενθÞ.

Οß Φοýλμπε καß οß ΧÜονζα εßναι
μονσονλμÜνοι. 'Η κοινòονικÞ τονò
διÜρθρωσιò Ýχει μεσαιωνικü χαρα-
κτÞρα. ΟΙ ταλαιοß Ýμßρηδεò δÝν
Ýπιζοýν þτλþò, Üλλ' Ýξακολον-
θοýν νÜ διοικοýν. Αýτü σημαßνει
üτι στÞν χþρα Ýττικρατεß μεσαιω-
νικÞ τÜξι5 καß δÝν ýτÜρχει δημο-
κρατßα, ¼ τληθνσμü5 τþν βο-
ρεßων τεριοχþν κνμαßνεται μεταξý
20 καß 30 Ýκατομμνρßων. Στüν
βορρÜ κατοικεß ιτερßτον τü Þμισν
τοý νιγηριανοý πληθνσμοý. ΣÞ-
μερα ποý οß μονσονλμÜνοι Ýχονν
ÜποκτÞσει σννεßδησι τÞò δννÜ-
μεþò τον5, δýσκολα δÝχονται νÜ
ζÞσονν μÝ λαοýò διαφορετικÞ5 θρη-
σκεßα5 καß σννÞθωò ττροσπαθοýν
νÜ τοýò ýποτÜξουν. Αýτü γßνε-
ται καß στÞ Νιγηρßα. ¼ μονσονλ-
μανικüò βορρÜò καταιτιÝζει καß
δνναστεýει τüν νüτο.

¼ νüτοò διαιρεßται σÝ τρεß5 ιτε-
ριοχÝò : τÞν δντικÞ, τÞν κεντρο-
δντικÞ καß τÞν ÜνατολικÞ. ΧÜριν
Üτλονστεýσεωò θÜ κÜνωμε μιÜ
πτÞσι πÜνω Üιτü τÞν δεýτερη τε-
ριοχÞ. 'Η δυτικÞ τεριοχÞ καλý-
τΓτεται σχεδüν üλüκληρη þτü
μιÜ τλοýσια βλÜστησι. ΣτρÝφε-
ται üχι τρüò τüν βορρÜ, ÜλλÜ
τρü5 τüν Κüλτο τÞò ΓονßνÝαò. ¼
πληθνσμüò τηò Üιτοτελεßται Üιτο-
κλειστικÜ Üττü μαýρονò τÞ5 φν-
λÞò Γιοροýμπα. Μερικοß ττρüγο-
νοι τþν Γιοροýμττα Þλθαν Üτü
τüν ΝεΤλο. Εßναι χριστιανοß καß
παγανιστÝò ÜνιμιστÝò. ΔÝν εßναι
μονσονλμÜνοι Θεòοροýν τÞν φν-
λÞ τονò τολý Üνþτερη τþν Üλ-
λοòν φνλþν τÞ5 χþρα5 ¼ρισμÝ-
νοι Üττü αýτοý5, ßδιαßτερα üσοι
σποýδασαν στÞν 'Αγγλßα, γνω-
ρßζονν τüν σýγχρονο δηυοκρατι-
κü τρüτο ζωÞò, δÝν σνμιταθοýν
üμ<»ò οýτε τß5 βüρειεò οýτε τß5 Üνα-
τολικÝò περιοχÝò. Οß Γιοροýμπα
ÜνÝρχονται σÝ δÝκα Ýκατομμýρια
τερßπον. 'Η üμοσιτονδιακÞ ττρω-
τεýονσα, τü ΛÜγκοò, καß Þ τερι-
φÝρειÜ τον ÜνÞκονν στÞν δντικÞ
ττεΡιοχÞ.

Στü νüτιο Üνατολικü Üκρο τη5
Þ Νιγηρßα ÜλλÜζει περισσüτερο.
'Εδþ κνριαρχοýν Üιτολýτωò τÜ
δÜση. Πρßν ÝκβÜλη στüν þκεανü,
ü μεγÜλοò τοταμüò Νßγηρ σχη-
ματßζει Ýνα δÝλτα τερßτον 36.000
τετρ. χλμ., üση εßναι σχεδüν καß
Þ Ýκτασιò τÞò 'Ελβετßαò. 'Εδþ,
στÞν ÜνατολικÞ τεριοχÞ, ζοýν οß
"Ιμπο. Καß αýτοß, üιτωò καß οß Γιορ-

g}
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:τýμτΓα, εΤναι χριστιανοΙ Þ τα-
,,:νιστÝò καß δÝν Üκολονθοýν τÞν
-:νσονλμανικÞ θρησκεßα. Καß ü-
.;ò, Üντß νÜ εßναι σννδεδεμÝνοι
-: τοýò Γιοροýμπα, τοýò φοβοýν-::ι Οß "Ιμτο φημßζονται γιÜ τÞν
Ξ:αστηριüτητα, τÞν λιτüτητα.:ß τÞν προνοητικüτητÜ τονò,-:' αýτü Ýχονν τü ταρατσοýκλι

Ξβραßοι τÞò ¶φρικÞò», ποý θεω-
::Τται τιμητικü. Οß "Ιμπο δÝν εΙναι
-:νο δνναμικοß, ÜλλÜ φιλομαθεΤò..:ß φιλοτρüοδοι. 'Η τλειοψηφßα:ßν εßδικενμÝνων Ýργατþν τÞò
',ιγηρΙα5-ξνλονργοß, Þλεκτροτε-
.;ßτεò, üδηγ,οß αýτοκινÞτων καß
::ακτÝρ, χειρισταß διατρητικþν
-:-1χανοßν-εßναι "Ιμιτο.' Ετßση5 "Ι μ-
-c εßναι Þ τλειοψηφßα τÞò Üνω-
:,ra5 ýταλληλßα5. 'Η Ýπινοητικü-
-ιò τουò τοýò þθεß καß πρüò Üλ-
,:ò ιτεριοχÝò, ßδιαßτερα στüν βορ-
:f, üτον κατορθþνονν νÜ Ýτιβλη-
::ýν. ΑýτÞ εßυαι Þ αßτßα, Ýκτüò
::τü τß5 θρησκεντικÝò καß τß5 φν-
;11χÝò διαφορÝò, ποý οß βüρειοι

::ýò μισοß',,,, ¼ τληθνσμüò τþν
:.ιιτο κνμαßνεται μεταξý 8 καß 14

ι<ατομμνρßων.
'Οταν ψηφßσθηκε τü υιγηριαß:

:ýνταγυα, χρειÜστηκε, γιÜ νÜ
:ßαδοθÞ τονλÜχιστο σÝ Ýνα μÝροò
τÞ5 χþρα5, νÜ τνπωθÞ σÝ δþδε-
<α γλþσσεò, Μüνο στÞν ζþνη
τÞò 'Ογκüγια, κοντÜ στü Καμε-
:òýν, üμιλοýνται δþδεκα «κýριεò>ι
,, λþσσε5. ΣτÞν ÜνατολικÞ τεριο-
,.Þ, Ýκτüò Üπυ τοýò"Ιμτο καß Üλ-
,òνò λαοýò, ζÞ Þ φνλÞ τþν Τßβ,
- üποßα κρÜτησε τÜντα ÜιτÝναντι
-τü ΚρÜτοò μιÜ στÜσι σχεδüν:χθρικÞ. ß διÜ-
:ορεò φ εßναι
-ερΙτΓου ειναι
:να μω κοΙνα

ν βρεταννι-
ÜτελÞò διÜ-

γλþσσα5.
στüν λαβý-

:ινθο τÞò νιγηριανÞ5 τολιτικÞò,
ßÜ ττεριγρÜψωμε μÝ λßγα λüγια
5σα σννÝβησαν μετÜ τÞν Üνεξαρ-
τοτοßησι. Οß μονσουλμÜνοι τοý

;
,τεταξý τον5 Þ καταφεýγονταò Ýγ-
καßρωò στü σýνταγυα τÞ5 üμο-
σττονδß.:5. ΣννÝβη üμωò τü Üντß-

Γυναßκεò τÞò φυλÞò fuΙπßρομ
τΠò Νιγηρßαò ξηραßγ,ουν

δηιιητριακßι καß Üλλα προß'üντα
στüν Þλιο.

ΕΙναι μιÜ συνηθισμÝνη Ýργασßα
στßò Ül,ροτικÝò περιο7Ý.ò

θετο, Οß κακÝò σχÝσειò μεταξý Γιο-
ροýμτα καß "Ιμπü ÜνÜγκασαν τß5
λýο αýτÝò φνλÝ5 νÜ ÜναζητÞσονν
Ýναν δρüμο συμφωνßαò μÝ τοý5
βορεßονò üχι καß τολý ξεκÜθαρο."Ετσι, ü ÞγÝτηò τþν "Ιμπο 'Αζι-
κßονε (γιÜ σνντομßα Ζßκ) δÝχθη-
κε νÜ γßνη τρüεδρο5 μιÜò δημοκρα-
τßαò στÞν üτοßα κνριαρχοýσε ü

βοΡΡÜò. 'Αργüτερα üμωò Ýχασε
τÞν θÝσι αýτÞ καß Þ ττροεδρßα πε-
ριÞλθε σÝ Ýναν αýθεντικü βüρειο,
τüν μονσονλμÜνο ΣÝρ 'Αμπονμ-
τÝκρ ΤαφÜουα ΜταλÝονα.

"Οσο γιÜ τοý5 Γιοροýμτα, οΙ

γραμμÝò τουò διχÜσθηκαν, καß
δßτλα στÞν ÜρχικÞ üμÜδα, τοý
διÝκειτο ÝχθρικÜ τρü5 τÞν κυβÝρ-
νησι üττον κνριαρχοýσαν οß μον-
σονλμÜνοι, Ýμφανßσθηκε μßα «βο-
ρειüφιλοò» κßνησιò. Δνστνχþ5, καß
στüν νüτο Þ δημοκρατßα Þταν
σχεδüν Üγνωστη καß ü Üρχηγüò
τηò αντιΤΓοΛιτεντικηò κινησεωò κα-
ταδικÜσθηκε αýθαιρÝτω5 σÝ δε-
καετÞ φνλÜκισι.

Τü τοτÞρι ξεχεßλισε üταν τü
1964 πραγματοτοιÞθηκε γενικÞ
ÜπογραφÞ. Εßχε κινητοτοιηθÞ τü-
τε Ýνα5 μηχανισμü5 τοý τταρεßχε
Ýγγýηστ γιÜ τοσοστü σφÜλμα-
το5 üχι Üνþτερο Üπü 5 τοßò Ýκα-
τü. Σýμφωνα μÝ τοýò ýτολογι-
σμοý5 τþν ''Αγγλων καß τßò μετα-
γενÝστερεò ÝκτιμÞσειò, Þ Νιγηρßα
Ýτρεπε νÜ Ýχη τερßπου σαρÜντα
Ýκατομμýρια ψνχÝò. Τü ÜττοτÝλε-
σμα üμωò τÞ5 ÜτογραφÞò Þταν
τενÞντα τÝντε Ýκατομμýρια. Πþò
σννÝβαινε αýτü; ¹τλοýστατα,
οß διÜφοροι σατρÜπε5 τοý βοΡΡÜ

Η ΝΙΓΗΡΙΑ

εßχαν μüνοι του5 üρßσει τüν Üρι-
θμü τþν ýπηκüων τον5. ¼ποιοσ-
δÞτοτε Üνþτερο5 κνβερνητικü5
ýπÜλληλοò ÜιτεφÜσιζε νÜ Ýρεν-
νÞση -τÞν ýτüθεσι Ýτιτοπßω5,
στÞν εýνοßκþτερη ιτερßττωσι θÜ
διωχνüταν Üιτü τÞν τεριοχÞ.
"Ετσι ü βορρÜò þτÝκτησε Üριθμü
3Ο Ýκατομμνρßων κατοßκων. Οß
βüρειοι ÞγÝτεò εßχαν διογκþσει
Ýτßτηδεò τοýò Üριθμοýò γιÜ νÜ
μποροýν νÜ στÝλνονν ιτερισσü-
τερονò βονλεντÜò στü κοινοβοý-
λιο.

Τü ξÝχειλο ττοτÞρι ÜνετρÜιτη
Ýνα χρüνο Üργüτερα, üταν τÜ Ü-
ποτελÝσματα τþν Ýκλογþν νοθεý-
θηκαν Üσýστολα σÝ βÜροò τþν
νοτßων. Στü 'ΙμπαντÜν, τρωτεý-
ονσα τþν Γιοροýμιτα, ξÝσιτασαν
σοβαρÝò ταραχÝ5. ΓιÜ νÜ τßò κα-
ταιτνßξονν οß βüρειοι Ýστειλαν

|ιòατυ στü 'ΙμταντÜν,, ΜÝ τÞν
ÝνÝργειÜ τον5 üμω5 αýτÞ Ýλνσαυ
τÜ χÝρια τþν στρατενμÜτων Γιο-
ροýμτα τοý στÜθμεναν στü βορ-
ρÜ. Οß Γιοροýμιτα στρατι<»τικοß
ÝνÞργησαν μÝ ÝξαιρετικÞ μνστικü-
τητα καß διαλÝγονταò τÞν κατÜλ-
ληλη στιγυτ] Ýξüντωσαν, μεταξý
Üλλων, τοýò δýο σημαντικþτε-
ρονò βορεßονò ÞγÝτεò. ¼ Ýνα5 Þ-
ταν ü ΣÝρ 'ΑμπονμτÝκρ ΤαφÜ-
ονα ΜτταλÝονα, τρüεδρο5 τßò δη-
μοκρατßαò. ¼ Üλλοò, ü'Αμαντοý
ΜτÝλλο, κνβερνÞτηò τþν βορεßων
περιοχþν καß ιτνενματικü5 ÞγÝ-
τηò τολναρßθμòου μονσονλμÜνων
Þταν Ýναò þραßοò Üνδραò, γηλüò
Ýττιβλητικüò, τανοýργοò, μÝ δια-
κτατορικÝ5 τÜσει5 Μιλοýσε γιÜ

Ε:r,Ü
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τοýò γοτßονò σÜν νÜ Ýτρüκειτο
γιÜ ζþα Þ δÝν τοýò ÜνÝφερε διü-
λον ¼ ΜπÝλλο Þταν Þ ψνχÞτÞò Νιγηρßα5, ü τραγυατικü5
Üρχωυ τηò. ΟΙ Γιορüýμτα τüι,
σκüτωσαν στü κρεβÜτι, Ýνþ κοι-
μüταν μÝ τÞν γνναßκα τον. "Ετσι
ξαφνικÜ Üποκεφαλßσθηκαν οß βü-
Ρειεò τεριοχÝò.

Οß Γιοροýμτα στρατιωτικοß ποý
διηýθνναν τÞν ÝτανÜστασι δÝν
Þταν ÜρκετÜ ßσχνροß γιÜ νÜ τÞν
φÝρονν σÝ πÝραò. ¾τοχρεþθηκαυ
νÜ δεχθοýν Ýναν σνμβιβασμιü
"Ετσι, ÜνÝλαβε τÞν ÜρχÞ Ýναò
στρατηγü5 "Ιμπο, ü 'Ιρüντσι. ¼
νÝοò Üρχηγüò προσπÜθησε νÜ
ÝξισορροτÞση τÞν κατÜστασι στÞ
Νιγηρßα γιÜ νÜ μτορÝση ν' Üνα-
πνεýση Þ χþρ«, 'Ειτßσηò τροσ-
τÜθησε νÜ κλεßση μιÜ Üτü τß5 σο-
βαρþτερεò τληγÝò τοý τüπου,
τÞν διαφθορÜ. Στδ,μεταξý Ýπι-
κΡατουσε σχετιΚη ηρεμια στογ
βορρÜ. 'Η βιαιüτηò τοý πλÞγμα-
το5 ποý εßχαν ýτοστÞ Ýμτüδιζε
τοýò βορεßονò νÜ σηκþσονν κεφÜ-
λι. ¼ .,'Ιρüντσι, κρßνοντα5. Üργü-
τεΡα üτι Þταν παυτοδýναμοò,
τροσπÜθησε νÜ Ýξασθενßση τοý5
μονσονλμÜνονò καß κατÜργησε τü
üμοστονδιακü σýνταγμα. ΜÝ τÞν
ÝνÝργειÜ τον üμωò αýτÞ εßχε καß
αýτü5 ýτερβfr τÜ üρια.
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'Η ÜντεπανÜστασι5 ξÝσπασε τü
φθινüττωρο τοý 1966 "Αγριεò μÜ-
χεò διεξÞχθησαν στÜ τερßχωρα
τοý ΛÜγκοò. ¼ στρατηγüò'Ιρüν-
τσι, τοý τÞν ÝποχÞ Ýκεßνη ÝτεσκÝ-
ιττετο τü 'ΙμιταντÜν, κατεσφÜγη
Üπü μονσονλμÜνονò. Βüρειοι στρα-
τιþτεò διÝπραξαν þμüτητεò καß
Üγριüτητεò Ýναντßον τοý πληθν-
σμοý τοý νüτον. Μßα βüμβα Ýξερ-
ρÜγη στü «ΦÝντεραλ ΠÜλαò», τü
καλýτερο ξενοδοχεßο τοý ΛÜγκο5.
Στü ΚÜνο, σημαντικþτατο κÝντρο
τþν βορεßò»ν ττεριοχþν, μßα κοι-
νüτηò ýπÝστη Ýπßθεσι καß Üιτοδε-
κατßσθηκε. Στü ΛÜγκοò τροσιτÜ-
θησαν νÜ üργανþσονν μιÜ Üερο-
γÝφνρα γιÜ νÜ φνγαδεýσονν τοýò
"Ιμττο Üπü 

1ü,ν βορòÜ, ÜλλÜ Þ Ýττι-
χειρησlò αυτη ετΕτνχε μονο εν με-

ρει. ΣτÞν ζþνη τοý Καßνγκι, üπον
μßα ßταλικÞ Ýταιρεßα κατασκενÜζει
Ýνα φρÜγυα στüν τοταμü Νßγη-
ρα, ÝσφÜγησαν ιτερßτον 60 "Ιμτο
ÝργÜτε5 τοý Ýργσταξßον καß τραιτ-
ματßσθηκαν Üλλοι Ι20. Τü σýνολο
τþν"Ιμιτο ποý Ýξοντþθηκφ; σÝ üλη
τÞν χþρα ÜνÝρχεται σÝ 30 000 πε-
ρßτου. ΓιÜ μερικÝò ÝβδομÜδεò Ýλ-
λοχεýει ü κßνδννοò τοý Ýμφνλßον
στταραγμοý.'Η Νιγηρßα κλονß-

Παρ' üλη üμωò rι,v Üνατρατ.ß,
σα ßσορροτßα τηò, Þ χþρα δÝν

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ

διαλýθηκε ÜμÝσω5. Μüλι5 Ýγινε
Þ ÜποκατÜστασιò τοý σνντÜγυα-
τοò, οß μονσονλμÜνοι Ýγιναν με-
τριοπαθÝστεροι. "Υστερα Üιτü Ýνα
εßδοò σνμβιβασμοý δÝχθηκαν νÜ
ÜναλÜβη τÞν κνβÝρνησι Ýναò Ýκ-
τρüσωπο5 μÞ μονσονλμανικÞ5 φν-
λÞ5 τοý δÝν εßχε ÜναμιχθÞ στßò
διÜφορεò ÝταναστÜσει5, ü Üντι-
σννταγματÜρχηò Γκονüν, τÞò φυ-
λÞò Τßβ. ΓιÜ νÜ σωθÞ τü κρÜτοò,
σνζητÞθηκε Þ δννατüτη5 σχημα-
τισμοý ßσχνρÜò üμοσιτüνδον κν-
βερνÞσεωò, Ýν σννδνασμφ πρüò
τοτικÜò κνβερνÞσει5 ττεριορισμÝνη5
Ýξονσßα5 Þ τü Üντßθετο, 'Ετß-
ση5 σννεζητÞθη ü διττλασιασμü5
τοý Üριθμοý τþν Ýταρχιþν, γιÜτÞν καλýτερη διÜρθρ<»σß τον5.
ΜÝ λßγα λüγια, Ýνα μÝροò τþν Νι-
γηριανþν ÝξεδÞλωνε ÝνωτικÜò δια-
θÝσει5.

Ποιü κßνητρο τοýò þθοýσε; ¼
βοΡρÜò, παρ' üλη τÞν Ýκτασι καß
τüν τληθνσμü, γνωρßζ,ει üτι Üτο-
τελεß τÞν ττωχüτερη ττερτοχÞ με-
ταξý τþυ φνλþν τÞò Νιγηρßαò.
ΔÝν διαθÝτει διÝξοδο στÞν θÜλασ-
σα. Μισεß καß ιτεριφρονεß τüν νü-
το, ÜλλÜ τüν Ýχει ÜνÜγκη. Προσ-
παθεΤ, ÝτομÝνωò, νÜ Ýξονδετερþ-
ση κÜθε χωριστικÞ κßνησι.

Οß γιοροýμιτα Üκολονθοýν ÜνÜ-
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δÝν Ýκλεινε. 'Αττü τüν τροηγοýμε-

φωνοýν μεταξý τονò θÜ σννÝβαι-

ναν τρÜγυατα μπροστÜ στÜ ü-
τοΤα θÜ þχριοýσε καß τü ßδιο τü
Κογκü. ΑýτÞ στÜθηκε μιÜ Üττü τßò
αßτßεò ποý Ýμιτüδισαν νÜ διαλνθfr
Þ ¼μοστονδßα τfrò Νιγηρßαò þò
τüν ΜÜßο αýτοý τοý Ýτονò.

ΤÝλοò οΙ "Ιμιτο πÞραν τÞν Üιτü-

αΚο
τü
σει
Üε

καθ

δαφοò Üτü Ýλειγι τιλüτων, Οß
"Ιμπο Ýκμεταλλεýθηκαν αýτÞ τÞν
Üδνναμßα καΙ κατÝστρεψαν Ýνα Üτü
τÜ καθηλωμÝνα «Μßνγκ» μÝ τü Ýλι-
κοφüρο τετρακινητÞριü τονò.

'Η δντικÞ 'ΑφρικÞ Ýχει λιγþτε-
ρε5 φνσικÝ5 üμορφιÝò Üπü τÞν Üνα-
τολικÞ. Καß Þ Νιγηρßα δÝν Üπο-
τελεß Ýξαßβεσι. Αýτü üμωò δÝν ση-
μαßνει üτι δÝν ýτÜρχονν ιτεριο-
χÝ5 ττοý φÝΡογ,üß σαβÜν κατÜ-
σºταΡτεò Ü καθρε-

φτßζüνται λßψνη5
ΣιÜντ.'Εκεß Ü Üπü
ταπý
στÞν
Ýξασφ
τονò.

σÜκκονò γεμÜτον5 ÜρÜτικα φι-
στßκια, ποý Üποτελοýν τü κν_-

του
ý Νß_
Ρüγεò
þτü
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τü Üλλοτε μνθικü Τιμπονκτοý, καß
ταξιδεýονν γιÜ ÝβδομÜδεò καß μÞ-
νε5.

Τü μεγÜλο ΚÜνο δÝν εßναι ττιÜ
θρνλικü σÜν Üλλοτε, üταν Þταν
τü κÝντρον τοý Ýμιτορßον τÞò μÝ-
ση5 ¹φρικÞ5. ΤÞν ÝτοχÞ Ýκεßνη
τÜ καραβÜνια ξεκινοýσαν Üιτò τü
ΚÜνο καß Ýφθαναν στÞν [νßεσü-
γειο, στÞν Τρßτολι, ýστερα Üιτü
ταξßδι Ýνüò χρüνον, ΜετÝφεραν
σκλÜβονò, ýφÜσματα, δÝρματα.
'ΕπÝστρεφαν στü ΚÜνο μετÜ Üτü
Üλλο Ýνα χρüνο, μÝ Ýμτορεýματα
εýρωταßκÞò Þ βορειοαφρικανικÞò
προελεýσεω5. Μ' αýτü τüν τρüπο
Þ τüλιò φιλοξενοýσε Üνθρþπονò
þτü διÜφορεò χþρεò καß εýημε-
ροýσε, ΣÞμερα τü ΚÜνο Ýχει Üλ-
λÜξει. "Εχει περßττον Ι60.000 κα-
τοßκον5. ΔÝν εßναι τιÜ σταθμüò
καραβανιþν, ÜλλÜ σταυροδρüμι
καß κüμβο5 χερσαßων καΙ ÝναεΡßων
σνγκοινο:νιþν. ΔιαθÝτει συνοικßεò
μÝ üψι εýρωτταΙκÞ, ÜλλÜ διατη-
ρεΤ üμωò Üκüμη τü παλιü τμÞμα
τηò ποý περιβÜλλεται Üτü Üρ-
χαια τεΙχη,

Σ' αýτü τü τταλιü τμÞμα τÞò
πüλεω5, τοý εßναι κλεισμÝνο μÝσα
στÜ τεßχη, στριμþχνονται τü Ýνα
τλÜι στü Üλλο μικρÜ λασιτü-
σιτιτα, χτισμÝνα στü χαΡακτηΡ1-
στικü στýλ τÞò ΣαχÜραò, μÝ τßò
αßχυηρÝò γωνßεò τÞò σκετÞò γν-
ρισμÝνεò πρüò τÜ hτÜνω σÜν ξüρκι
γιÜ τü κακü μÜτι. ΣτÞν ÜγορÜ
βλÝιτομε Ýνα τολýχρωμο, ποικßλο
πλÞθοò : βοσκοΙ Φοýλμιτε μÝ κω-
νικü καιτÝλλο στü κεφÜλι, Τονα-
ρÝγκ μÝ γαλÜζιο φüρεμα καΙ σκε-
πασμÝνο τρüσωπο, Üο-τνφýλακεò
μÝ κατακüκκινο μανδýα. ¹κüμη καß
τü ÜνÜκτορο τοý Ýμßρη ττεριβÜλ-
λεται Üιτü τεßχη καΙ φαντÜζει σÜν
φροýριο μÝσα στÞν ταλιÜ πüλl.
"Ενα μεγÜλο τζαμß μÝ γηλοýò μι-
ναρÝδεò καß μεγÜλον5 πρÜσινονò
θüλον5 στÝκει μπΡοστÜ σÝ μιÜ τλα-
τεßα, ποý κÜθε ΠαρασκενÞ - Κν-
ριακÞ τþν μονσονλμÜνων-ºτλημ-
μνρßζει Üπü χιλιÜδε5 ττιστοýò.

"Οπωò σÝ üλο τüν βορρÜ, Þ
ÝτοχÞ τÞò μεγÜληò ζÝστηò καß
τÞ5 ξηρασßαò Üρχßζετ τü φθινü-
ττ<ορο καß διαρκεß þò τÜ μÝσα
τÞ5 Üνοßξεω5. Πρü5 τü τÝλοò τοý
χρüνου,,üταν Üρχßζη νÜ,φνσÜ τü
χαΡματαν, ο ανεμοò που ερχεται
þτü τÞν Ýρημο, τü ΚÜνο τνß-
γεται στÞν ζÝστη. 'Η θερυοκρασßα
τον φθÜνει τοýò 50 βαθμοýò Κελ-
σßον στÞν σκιÜ. 'Η τüλιò Ýξακο-
λονθεß σÜν Üλλοτε νÜ ταρÜγη
ýφÜσμòòτα, ιτερßπον μισü Ýκατομ-
μýριο μÝτρα τüν χρüνο. Στßò τα-
λιÝò συνοικßεò μιτορεß κανεßò νÜ δÞ
πινακßδε5 ττοý γρÜφονν «Πρακτο-
ρεßο ταξιδßων γιÜ τÞ ΜÝκκα».
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ΤÜ κοριτσÜκια Üρχßζονν νÜ βÜ-
φωνται, μüλιò γßνονν üχτþ Ý,
τþν. Σ' αýτÞ τÞν Þλικßα οß γο-
νεß5 τονò τ' ÜρραβωνιÜζονν, Üλλ'
ο γαμοò γινεται μετα απο μεΡιΚα
χρονΙα.'Η πρωτεýονσα τþν βορεΙων
βρßσκεται στÞν τεριοχÞ τÞò Καν-
τοýνα, ποý Ýχει 50.000 κατοßκον5,
πολý τρÜσινο, πολλÝ5 τüλειò, λß-
γε5 σýγχρονε5 κατασκενÝ5. ¹να-
τολικþτερα, στÞνζþνη τþν ΜπÜ-
οντστ, λεττονργοýν üρνχεßα κασ-
σιτÝρον καΙ τροιταντüò κολομβß-
τον, ττοý εßναι üρνκτü Üιταραß-
τητο στÞν σýγχρονη βιομηχανßα,
γιατß χρησιμοιτοιεßται γιÜ τÞν
κατασκενÞ ÜεριοιτροωθονμÝνων Üε-
ροιτλÜνων.

ΟΙ þραιüτερεò τοτοθεσßεò τþν
βορεßων πεΡιοχþν βρßσκονται στü
Γκßοò, τü Ýτονομαζüμευο Κεντρικü
¼ροιτÝδιο, σÝ ýψο5 Ι300 μ. Τü
Γκßοò εßναι κÝντρο ταραθερισμοß,
μÝ Ýξαßρετο κλßμα, þραßα θÝα καß
ττλονσιþτατη βλÜστησι. ¼χι ττο-
λý μακριÜ Üιτ' αýτü, κοντÜ στÞν
πολßχνη Βüμ, μÜò τεΡιμÝνει μιÜ
Ýκπληξιò. Οß διÜφορεò φνλÝò ποý
σνναντÞσαμε þò τþρα Þταν ντυ-
μÝνεò μÝ ροýχα.'Εδþ üμω5, κοντÜ
στÞν Βüμ, ποý εßναι μιÜ πολßχνη
ÜρκετÜ ÜνετττνγμÝνη, οΙ γνναßκε5
Ýμφανßζονται σχεδüν γνμνÝò, κα-
λýτττονταò τü σþμα τονò μÝ λßγα
χüρτα Þ φýλλα. ΣτÞυ ΤζερÜντα,
ÜνÜμεσα στü Γκßοò καß στü ΜτÜ-
ουτσι, μιÜ μεγαλýτερη Ýκιτληξιò :

οΙ 1τναßκεò Ýδþ σννηθßζ,ονν νÜ
ιταραμορφþνονν τÜ χεßλη τονò
περνþνταò ÜνÜμεσÜ τονò Ýνα μι-
κρü δßσκο. Οß "Αγγλοι τΙò Üπο-
καλοýν «κνρßεò μÝ ρÜμφοò τÜττιαò».
Πολλοß ßσχνρßζονται üτι Þ σννÞ-
θεια τÞ5 φριχτÞò αýτÞ5 ταραμορ-
φþσεωò γεννÞθηκε τοýò χΡüνουò
τοý δονλεμπορßον, γιÜ νÜ μειωθÞ
Þ ÜξΙα τοý γνναικεßον Ýμττορεý-
ματοò καß νÜ γλντþσονν οß γν-
ναΙκεò Üτü τÞν δονλεßα.'Η Üτο-
ψιò αýτÞ üμωò δÝν γßνεται Üττο-
δεκτÞ-,Üπδ üλονò.

¼ νüτοò εßναι Ýνα5 διαφορετι-
κüò κüσμο5. Οß ÝμßΡηδεò τταραχω-
ροýγ τÞν θÝσι τουò στοýò üμπα
(βασιλετ5). ΟΙ üμττα, üιτωò καß
οß Ýμßρηδεò, Ýχονν ÝτιζÞσει τοý
δη υοκρατικοý καθεστþτοò.' Ασκοýν
μιÜ σημαντικÞ Ýξονσßα μÝ Þττιο
τρüιτο. ¶ντßθετα μÝ τüν Ýμßρη, ü
üμιτα δÝχεται τßò νÝεò μορφÝò ζ,ωÞò

'Η παλιßι ÜφρικανικÞ πüλι;
ΚÜνο.'Απü Ýδþ

ξεκινοýσαν Üλλοτε
τÜ χαραβÜνια τþν δοýλων,

ποý μετÝφεραν διÜφορα
tμπορεýματα στßò περιοχÝò

τþν Üκτþν τοý'Ατλαντικοý.
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Οß Üνθρωποι αýτοß παρασκευÜζουν φοινικÝλαιο σ'Ýνα χωριü τοý ΔÝλτα.

σ'
Ιο-
τü
τü
τÜ

γνωστοτεΡα πανειτιστÞμια τßò
μαýΡηò ,'ΑφρικÞò, μÝ οýρανοξýστεò
καß μÝ σýγγρονα καταστÞματα.Αý-
τü üμωò δÝν σημαßνει üτι Þ παλιÜ
¹φρικÞ Ýχει ÝξαφανισθÞ. Δßπλα
στοý5 οýρανοξýστεò βλÝπομε τολ-
λÜ μικρομÜγαζα ποý ττονλοýν νý-
χια, κομμÜττα Üτü δÝρυα, μικρο-
σκοτικÜ κρανßα, δüντια, Üποξη-
ΡαμÝνα φυτÜ, ταριχενμÝυονò ιτον-
τικοý5 καß Üλλα τÝτοια ÜσννÞθη
εßδη, ποý χρησιμοιτοιοýνται σÜν
μÜγια καß ξüρκια.

Τü ΛÜγκοò, τερωτεýονσα τÞò
üμοσττονδßαò, Ýχει λιγþτερονò κα-
τοßκονò Üπü τü 'ΙμταντÜν (δÝν
φθÜνονν τßò 500.000), ÜλλÜ εßναι
ιτραγυατικÜ καλýτερη πüλιò,'Η
λιμνοθÜλασσα, ÝτÜνòο στÞν üτοßα
τÞν Ýχτισαν παλαιüτερα οß Πορ-
τογÜλοι, τοý χαρßζει üμορφιÜ,
ζωντÜνια, μνστÞριο. Τü ΛÜγκοò
Ýχει τολλÝò σννοικßεò, τÞν ¹τÜ-
πα, ττεΡιοχÞ τοý λιμανιοý, dτ'
üτον ξεκινÜ ü σιδηρüδρομοò γιÜ
τüν βορρÜ, τü κεντρικü ΛÜγκοò,
üττον βρßσκονται,τÜ κνβερνητικÜ
κτιΡια και το εμτΓοριΚο κεντρο
μÝ εýρωταΤκÜ καß ÜφρικανικÜ κα-
ταστÞματα, τü 'Ικüγκι, Þ σννοι-
κßα μÝ τßò ÜριστοκρατικÝò κατο1-
κßε5 στÞν μεσημβρινÞ ÜκτÞ τοý
τÞν βρÝχει ü þκεανüò. Μüνο Þ
¹πÜτα εßναι χτισμÝνη ÝτÜνω σÝ
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Þτειρωτικü Ýδαφοò. .Ολεò οß Üλλεò
σννοικßεò Üττοτελοýν νησßδεò πÜ-
νω στü νερü Þ στßò διþρνγεò, Üιτ'
üιτον περνοýν τÜ τλοΤα τþν
ýττερστλαντικþν γραμμþν, τοý
γι' αýτÜ Üλλωστε χτßσθηκε Þ
πüλιò. ΣτÞν πρωτεýονσα εßναι
ÝγκατεστημÝνεò μικρÝò κοιυüτητεò
ßθαγενþν, τοý Üσχολοýνται μÝ
τÞν Ýτιδιüρθωσι τþν βαρκþν καß
τÞν διαπüρθμενσι τþν κατοßκων.
ΜιÜ τερßφημη γÝφνρα, Þ ΚÜρτερ
Μτρßτζ, Ýνþνει τü κεγτρικü ΛÜγ-
κοò μÝ τÞν ξηρÜ.Τü ΛÜγκοò ιτροσφÝρει τολλÜ
σÝ üτοιον τü Ýττιθυμεß. "Ανετεò κα-
τοικßε5, ιτεριιτοιημÝνονò κÞτονò,
Ýνα μονσεßο φημισμÝνο γιÜ τÜ
χÜλκινα ÝκθÝματÜ τον, Ιτπüδρο-
μο, γÞττεδα τοý γκüλφ, κοσμικÝò
συγκεντρþσειò, καζßνο, üλων τþν
εßδþν τÜ ÜγαθÜ - Üττü ßαπωυÝ-
ζικα τρανζßστορ καß ßταλικÜ ýτο-
δÞματα μÝχρι γαλλικÞ σαμπÜ-
νια -, ÝκδρομÝò μÝ βενζινακÜτονò,
γÜρεμα. ΔÝν ýτÜρχει Üνετο κλß-
μα, ÜλλÜ στÞν ÝτοχÞ μαò τü
μειονÝκτημα αýτü Ýξονδετερþνεται
Üτü τΙò ÝγκαταστÜσειò αßρ κοντß-
σιον τοý λειτονργοýν παντοý.

ΓιÜ ν' Üιτοφýγòομε τÞν ýγρα-
σßα τÞò ÜκτÞò τροχωροýμε τþρα
στÞν Ýνδοχþρα.'Η ΜπÝνιν Σßτν,
τρωτεýονσα τÞò κεντροδυτικÞò
τΓεΡιοχfrò, ÜριθμεΤ μüνο τενÞντα
χιλιÜδε5 κατοßκον5, ÜλλÜ εßναι
ßσωò τü μεγαλýτερο καýχηματÞò
μαýρη5 'ΑφρικÞò, γιατß ÝκεΤ, τρßν
πÝντε αßþνεò, γεννÞθηκε ü περß-

τεχνΤτεò διατηροßν
τταρÜδοσl. Κατα-

κινα Üντικεßμενα, Ü-
Ι5 ßδτεò μεθüδονò καß

τÞν ßδτα τεχνοτροπßα μÝ τοýò
προγονονò τονò.

ΞÜφνικÜ βρισκüμαστε ÜντιμÝτω-
ττοι μÝ τü μÝλλον, σÝ Üτüστασ1
Ýκατü χιλιομÝτρων Üπü τÞν θÜ-
λασσα, στÞν ζþνη τþν ýδροκαρ-
βιδßων. ΜιÜ ταιτεινÞ πολßχνη, τü
Οýüρι, Ýχει ÝξελιχθÞ σÝ σημαντικü
ποτÜμιο λιμÝνα καß σÝ βÜσΙ üρι-
σμÝνων Ýταιριþν τετρελαßον,'Η
ÝξÝλιξιò Üκολονθεß üρμητικÜ, Üκü-
μη καΙ στüν μεγÜλο ττοταμü Νß-
γηρα, τοý Ýδþ σχηματßζει δÝλτα.
ΜιÜ ýτÝροχη γÝφνρα Ýνþνετ τÞν
πüλι ¼νßτσια - στÜ κεντροδντι-
κÜ - μÝ τÞν δντικÞ ττεριοχÞ καß
Ýξντηρετεß τÞν διακßνησι τþν ü-
χημÜτων ποý μεταφÝρονν τü τΓε-
τρÝλαιο στÜ πετρελαιοφüρα.

καταφθÜση Þ Üστννομßα δÝν εßχε
μεßνει ßχνοò Üπü τüν Üνθρωτü-

¹νατολικþτερα τρüò τÜ σýνο-
ρα τοý Καμερüýν, ÝτιζÞ Üκüμη
μιÜ κακüφημη θρησκεντικÞ αßρε-
σι5, τþν Üνθρþτων-λεοπαρδÜλεων
ΤÜ μÝλη τηò καλýπτονται μÝ δÝρ-

λαιον Ýθßμον.

Περνþνταò Üπü τÞν ζþνη τþν
Üνθρþτων-λεοταρδÜλεων εßσερχü-
μεθα τþρα στÞν τεριοχÞ τοý Ýμ-
φνλßου τολÝμον, στÞν ΜπιÜφρα,
Þ üποßα Üποτελεß τü τÝταρτο καß
Üνατολικü τμÞμα τÞò Νιγηρßαò.
'Η πρωτεýονσα'Ενονγκοý (80.000
κÜτοικοι) δÝν τταρονσιÜζει ßδιαß-
τερο ÝνδιαφÝρον. ¹ντßθετα στÞν
πüλι Πüρτ ΧÜρκονρ βλÝτομε τÞν
ταλιÜ ÜιτοικιακÞ Νιγηρßα, τοý
Ýχει μιÜ ταρÜξενη üμοιüτητα μÝ
τüν Νüτο τþν 'ΗνωμÝνων Πολι-
τειþν. ΧÜριò στü λιμÜνι τον hτÜ-
νω στüν τοταμü καΙ στÞν γεω-
γραφικÞ τον θÝσι, τü Πüρτ ΧÜρ-



;:μερινοý. 'Η τνκνÞ ζοýγκλα,
=-οrßλrομ« τÞ5 ζÝστη5 καß τοý
::οý, üρθþνει τΙ5 ÜδιαιτÝραστεò

τòý5 τþν φοινικοδÝντρων,
ΜÝ τÞν Ýξαßρεσι τþν μονσονλ-

-ανικþν ζωýþý, Þ Νιγτlρßα εßναι δýσκολοò καß τü πεδßο τÞò μÜχηS

FI ΝΙΓΗΡΙΑ

ÝκτεταμÝνο σÝ πλÜτοò καß σÝ βÜ-

ξαρτησßα δÝν σνμβÜδισε γενικÜ
μÝ τÞν þριμüτητα. Οýτε μÝ τÞν

φοιτÞτριεò στÞν πρωτεýουσα τÞò Νιγηρßαò, τü ΛÜγκοò, μÝ τÞν χαρακτηριστικÞ τοπικÞ τουò κüμμιοσι
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ΠΙΙΠΙΑΦΡΑ:

0 ΑΓΠΙtιΣΤOΣ

Οß πρþτεò εßκüνεò
Üπü τÞν ÝξÝγερσι

τÞò ΜπιÜφρα
Ýναντßον τÞò Νιγηρßαò.

¹ συγκλονιστικÞ μαρτυρßα
γιÜ Ýναν Üδυσþπητο

Ýμφýλιο πüλεμο

χωρßò οßκτο,

ποý ü κüσμοò τüν Üγνοεß,
Üν καß στοßχισε þò τþρα

πÜνω Üπδ

200.000 νεκροýò

Η φρικτιß εßκüνα τÞò παραπλεýρου σελßδοò Ýχει )"ηφOιj στßò Ι8 τοý περασμÝνου 'Απρý.ßου, στßò 7 τü
ορrυß, ΜÝο« Üπü τδ'πυρηρlοýμενο τξßπ προβÜλλει τü χßρι τÞò γυναßκαò Ýνüò Νιγηριανοý Üξιωματικοι),

ΚραυγÝò νßκηò : Στüν μισοτελειι,ιlιÝνο μητlιοπολιτικü ναü
τÞò "Οβερι, κÜτιυ Üπü 15γ, γυμνü σκελετü τÞò στÝγηò, οß
νÝ,οι τÞò ΜπιÜφρα γιορτÜζουν τÞν νßκη τÞò "Ασαμπα-

'Αριστερßι κÜτω : ΣτÞν καρδιßι τÞò δυτικÞò 'ΑφρικÞ_ò

Νιγηρßα καß ΙυΙπιÜφρα.

ΔεξιÜ κÜτω: Τü πολεμικü μÝτοιπο τιjò Νιγηρßαò, ΜÝ μαι)-
ρα βÝλη σημειþνεται Þ Üντεπßθεσιò τþν ««Ýπαναστιιτο'lν»»-

t\I Ý γκρßζιι ΙΙ|),η Þ ßπß()εσιò τd,ιν ΝιγιlριανÜιι,-
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Η I.1ΠΙΑοΡΑ

ηΙ ΠΡΩΤΕΣ φωτογραφßεò Ý-ν' φθασαν Üπü τÞν ΜπιÜφρα,
τÞν ÝπαναστατημÝνη Ýναντßον τÞò
Νιγηρßαò περιοχÞ. Δýο ΓÜλλοι
δημοσιογρÜφοι Ýφεραν στÞν Εü-
ρdýπη ÜνατριχιαστικÝò εßδÞσειò
γιÜ σφαγÝò Üπßστευτεò, μÜχεò χω-
ρßò αßχμαλ,þτουò, γιÜ μιÜ συγ-
κρουσι Üπü τßò πιü περßπλοκεò
τÞò ÝποχÞò μαò.

¸δþ καß-Ýνδεκα μÞνεò, μεταξý
τÞò Νι¾ηρßαò (45 Ýκατομμýρια κÜ-
τοικοι, þò Ýπß τü πλεßστον μου-
σουλμÜνοι) καß τÞò Ýπαρχßαò τÞò
ΜπιÜφρα (Ι4 Ýκατομμýρια Χρι-
στιανοß), ü πüλεμοò συνεχßζεται
Üγνωστοò στüν ýπüλοιπο κüσμο
ÜλλÜ, ÜναμφισβÞτητα τρομερüò.

¶πü τüν ºοýνιο τοý Ι967 þò
τüν ºανουÜριο τοý Ι968, 2ω.Oα)
Üνθρωποι Üπü τ8ν Üμαχο πληθυ-
σμü τÞò ΜπιÜφρα σκοτCοθηκαν
Üπü τÞν ÜεροπορßατÞò Νιγηρßαò,
Ýνþ ü στρατüò τÞò κεντρικÞò κυ-
βερνÞσεωò καταλÜμβανε τßò πü-
λειò ΚαλαμπÜρ καß ¼νßτσα, Ü-
κüμη καß τü ¸νοýγκου, πρωτεý-
ουσα τþν <<στασιαστþ»l. ¸ν τοý-
τοιò, σÝ Üνισο Üγþνα (Ýναò πρüò
πÝντε εßναι Þ Üναλογßα), μÝ üπλα
üλων τþν εßδþν καß üχι πÜντα σÝ
καλÞ κατÜστασι, ü στρατüò τÞò
ΜπιÜφρα μÝ Üρχηγü τüν γιγαν-
τιαßο - καß γενειοφüρο - συν-
ταγματÜρχη ¼ζοýκβου,Üρχισε τÞν
Üýτεπßθεσι κατÜ τÜ τÝλη τοý ºα-
νουαρßου. ΑýτÞν τÞν Üντεπßθεσι
παρακολοýθησαν οt ΓÜλλοι δη-
μοσιογρÜφοι Ζßλ Καρüν καß Φλο-
ρΙò ντÝ Μπονβßλ. ¼πωò μαρτυ-
ροýν οß φωτογραφßεò ποý Ýφεραν
Üπü τü θÝατρο τþν ÝπιχειρÞσεων
μÝσα σÝ δυüμισυ μÞνεò, οß ¾κε-
ριλλιÝροò τÞò ΜπιÜφρα Üλλαξαν
τÞν πορεßα τοý πολÝμου,

¹ ßστορßα üμωò Üρχισε κÜπωò
Üλλιþò...

Στtò 30 Μαßου Ι967, ü συνταγ-
ματÜρχηò ¼ζοýκβου μÝ τÞν ýπο-
στÞριξι üλüκληρου τοý λαοý τÞò
¶νατολικÞò Νιγηρßαò, ÜνεκÞρυ-
ξε τÞν ÜνεξÜρτητη Δημοκρατßα
τÞò ΜπιÜφρα καß ýψωσε μιÜ νÝα
σημαßα, τÞν σημαßα τοý ÜνατÝλ-
λοντοò Þλßου. Πüλειò καß χωριÜ
τÞò πρdοην Ýπαρχßαò τÞò ΜπιÜ-
φρα ξεσηκþθηκαν μ'Ýναν Üπß-
στευτο Ýνθουσιασμü. Γυναßκεò,
Üνδρεò καß παιδιÜ χüρευαν καß τρα-
γουδοýσαν στοýò δρüμουò, τρελ-
λοß Üπü χαρÜ, χωρßò νÜ Üντιμε-
τωπßζουν τÞν περßπτωσι ÝπεμβÜ-
σεωò τÞò Νιγηρßαò. ΦυσικÜ, ýστε-
ρα Üπü Ýνα μÞνα, Þ Νιγηρßα εßσÝ-
βαλε στÞν πρdτην Ýπαρχßα τηò καΙ
Þ αßματοχυσßα Üρχισε.

ΓιÜ νÜ καταλÜβωμε τÞν εßσβολÞ
αýτÞ, ποý εßναι καß δÝν εßναι Ýμφý-
λιοò πüλεμοò, θÜ πρÝπει νÜ θυμη-
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θοýμε πιδò τü πρüβλημα τÞò ΜπιÜ-
φρα δÝν εΙναι καινοýργιο ÜλλÜ Ü-
νÜγεται στÞν ÝποχÞ τÞò Βρεταν-
νικÞò Αýτοκρατορßαò. Οß Üντι-
πρüσωποι τοý Üγγλικοý θρüνου
εßχαν διαπιστdτσει üτι Þ Νιγηρßα
δÝν Ýπαιρνε Üπüφασι Üν Þθελε νÜ
χωρισθÞ στÜ δýο Þ νÜ μεßνη μιÜ
χdrpa. ΤελικÜ, σýμφωνα μÝ τÞν
βρεταwικÞ παρÜδοσι, ποý προτι-
μÜ τßò συμβιβαστικÝò λýσειò, ÞΝι-
γηρßα Ýμεινε μßα χdορα, ÜλλÜ χdl-
ρα μÝ δýο χωριστÝò διοικÞσειò:
τÞν Βüρειο καß τÞν Νüτιο Νιγη-
ρßα, Ýνþ Üκüμη παλαιüτερα Þταν
χωρισμÝνη στÞν Βüρειο, τÞν ¶να-
τολικÞ, καß τÞν ΔυτικÞ.

ΣτÜ πρþτα πενÞντα χρüνια τÞò
Νιγηρßαò, τü Βüρειο τμÞμα μÝ
τüν Üραβομουσουλμανικü πολι-
τισμü, ÜντÝδρασε σÝ κÜθε ξÝνη
ÝπιρροÞ, Ýνþ τü Δυτικü καß τü ¶-
νατολικü - καß κυρßωò τü ¶να-
τολικü - ÜγκÜλιασαν τÞν σýγ-
χρονη Ýκπαßδευσι. ¸τσι, πολý
πρtν Þ Νιγηρßα ¾ßνη ÜνεξÜρτητη
Üπü τÞν ΜεγÜλη Βρεταwßα, πολ-
λοß ¶νατολικοß εßχαν πÜει στüν
ΒορρÜ ýπÜλληλοι, τεχνικοß κλπ.
¶πü τÞν ÜρχÞ üμωò, ü ΒορρÜò
Üρνιüταν κÜθε ÝπαφÞ μÝ τÞν ýπü-
λοιπη Νιγηρßα καΙ τοýò κατοßκουò
τηò. Τοýò Üποκαλοýσε ξÝνουò,
δÝν τοýò ÝπÝτρεπε νÜ ζοýν μαζß μÝ
τοýò Βüρειουò στßò πüλειò, ÜλλÜ
τοýò ýποχρÝωνε νÜ ßδρýουν τÜ δι-
κÜ τουò «σαμπονγκÜριò>> - ποý
σημαßνει πüλιò τþν ξÝνων - Ýξω
Üπü τÜ τεßχη τþν πüλεων. Μ'αý-
τüν τüν τρüπο - καß μÝ πολ-
λοýò Üλλουò - Þ Νιγηρßα δÝν
μπüρεσε νÜ δημιουργÞση Ýνα πνεý-
μα κοινÞò Ýθνικüτητοò. Συγχρü-
νωò οß πιü δραστÞριοι καß πιü Ý-
πιθετικοß ¶νατολικοΙ στÜ σαμπον-
γκÜριò προüδευαν καß πλοýτιζαν
κινdονταò τüν φθüνο τþν Βορεßων,
οß üποßοι ζοýσαν στÞν παμπÜλαιη
Üθλιüτητα τþν δικþν τουò πüλεων,
ποý Þταν παλιÝò καß περιτειχισμÝ-
νεò. Δýο φορÝò κατÜ τÞν διÜρκεια
τÞò βρεταwικÞò κατοχÞò ü φθü-
νοò τþν Βορεßων ξÝσπασε σÝ αß-
ματοχυσßεò καß συγκροýσειò εßò
βÜροò - κυρßωò - τþν -Ιμποò Üπü
τÞν ¶νατολÞ.

¹ Νιγηρßα κÝρδισε τÞν Üνε-
ξαρτησßα τηò τü Ι960 ÜλλÜ Þ κα-
τÜστασιò χειροτÝρευε κÜθε χρü-
νο. ¼ ΒορρÜò Üρχισε νÜ ψηφßζη
üλων τþν εßδþν τÜ νομοσχÝδια
εßò βÜροò τþν ¶νατολικ6τν. Τοýò
Ýδιωχναν Üπü τßò δουλειÝò τουò,
τοýò Üφαιροýσαν τÜ δικαιþματα
ßδιοκτησßαò κλπ. ΜÜò φαßνεται Ü-
κατανüητο πþò νομιμüφρονεò πο-
λßτεò εθναι δυνατüν νÜ ýφßστανται
τÝτοιεò διdτξειò στÞν ßδια τÞν πα-
τρßδα τουò. Οß Βüρειοι üμωò Ýν-

νοοOσαν νÜ ζÞσουν χωριστÜ καß
τü πολιτικü κüμμα τουò, τü Κονγ-
κρÝσσο τþν Βορεßων, Üρνιüταν
νÜ ÜλλÜξη üνομα καß νÜ λÝγεται
ΚονγκρÝσσο τοý Λαοý τÞò Νιγη-
ρßαò. ¼ταν μÜλιστα Νιγηριανοß
ποý ζοýσανστüνΒορρÜ ÜλλÜ δÝν
Þταν Βüρειοι προσπÜθησαν νÜ
γßνουν μÝλη τοý κüμματοò, δÝν
μπüρεσαν. Τοýò εßπαν νÜ σχημα-
τßσουν δικü τουò πολιτικü κüμμα
Üν ÝπÝμεναν νÜ ÜνÞκουν κÜπου.
ΜÝ Üλλα λüγια, Þ Νιγηρßα Þταν
Ýνα συνονθýλευμα Üπü üμÜδεò,
δεμÝνεò Þ μßα μÝ τÞν Üλλη, ÜλλÜ
ÝχθρÝò μεταξý τουò καß Ýτοψεò
νÜ Üλληλοσπαραχθοýν. Οß'Αfα-
τολικοß, πιü Ýντονα Üπü κÜθε Üλ-
λη üμÜδα, δοκßμασαν νÜ κÜνουν
τü σýνολο τÞò Νιγηρßαò πατρßδα
τουò. ¶πü Üρπακτικüτητα, Üνοη-
σßα, ßδεολογßα Þ Ýνα μßγμα καß
τþν τριþν; ¹ ÜληθινÞ ÜπÜντη-
σιò δÝν θÜ δοθÞ πρßν ÞσυχÜσουν
τÜ πÜθη.

¹ σπßθα ποý στÜθηκε ÜφορμÞ
νÜ φουντdοση τü κακü Þταν Þ Üπü-
πειρα μερικþν νÝων Üξιωματικþν
τοý στρατοý νÜ πÜρουν τÞν Ýξου-
σßα Üπü τÞν ΚυβÝρνησι τÞò χþ-
ραò. ¹ Üπüπειρα ÜπÝτυχε ÜλλÜ
οß Üξιωματικοß εßχαν σκοτþσει
τüν üμοσπονδιακü πρωθυπουρ-
γü, δýο περιφερειακοýò πρωθυ-
πουργοýò καß Üρκετοýò ÜνωτÝ-
ρουò Üξιωματικοýò, þò Ýπß τü πλεß-
στον Βορεßουò. Τü πραξικüπημα
Ýγινε δεκτü μÝ Ýνθουσιασμü στÞν
Νιγηρßα γιατß αýτοß ποý ÜνετρÜ-
πησαν Þταν διεφθαρμÝνοι καß μι-
σητοß κυβερνÞτεò. Τü πραξικü-
πημα üμωò δÝν ÝπÝτυχε γιατß Þ
δυσπιστßα βασßλευε στÞν χþρα.
ΜÝσα σÝ λßγεò þρεò, Üλλεò Ýρμη-
νεßεò δüθηκαν στü πραξικüπημα,
ποý χαρακτηρßσθηκε συνωμοσßα
τþν ºμποò κατÜ τοδ ΒορρÜ. ¼
Βüρειοò πρωθυπουργüò Ýγινε Þ-
ρωαò, Ýναò Üγιοò Üνθρωποò καß
μÜρτυραò ποý τüν δολοφüνησαν
ot Üπιστοι. Τü γεγονüò üτι μüλιò
Ýγινε γνωστüò ü θÜνατüò του, τü
σπßτι του στÞν Καντοýνα λεη-
λατÞθηκε Üπü τüν δχλο τþν Βο-
ρεßων, πρÜγμα ποý δÝν ταιριÜζει
σÝ θλιμμÝνουò μαθητÜò καß Üπο-
στüλουò, ξεχÜστηκε. Οß πολιτι-
κοß τοý ΒορρÜ καß οß ÝμßρηδÝò
τουò Üρχισαν νÜ ÝτοιμÜζωνται γιÜ
Ýκδßκησι. Τüν ΜÜιο τοý Ι966,
σφαγßασαν 2000 ¶νατολικοýò ποý
ζοýσαν στÞν περιοχÞ τουò. ¶μÝ-
σωò χιλιÜδεò Üλλοι ÝτοιμÜστη-
καν νÜ Ýγκαταλεßψουý τüνΒορρÜ,
ÜλλÜ σ' αýτοýò Ýδωσαν βεβαιdτ-
σειò πιδò δÝν θÜ τοýò πεßραζαν.-Οσοι εΙχαν Þδη φýγει πÞραν δια-
ταγÝò νÜ ÝπιστρÝψουν στßò δου-
λειÝò τουò. ¼ συνταγματÜρχηò ¼-



τÞò üμοσπονδια,κÞò κυβερνÞσεωò
στρατηγü ºρüνσι γιατß Þταν ¶-
νατολικüò καß τüν κατιlγüρησαν
üτι ßlθελε τÞν Ýνüτητα τÞò Νιγι,1-

ρßαò γιÜ τü κα7,,ü τdιν "Ι;ιποò. 
_Σκü-

τιοσαν Ýπßσηò ßßλß.ου,ò 200 Üξιοι-
1-ιατικοýò καß στρατιþτεò. 

-'Οσòιι

ι,ιπüρεσαν νÜ σωθοýν διÝφυγαν
μετα;ιφιεσμÝνοι,,,ιÜ την'Ανατολι1,
¼ συνταγματαρχιlò Γκüβον πα-

ροισιýσθιlκε þ- κιτιι,οß,ρ7ιο, Üρ-

χι1 7ü_ò στü ΛÜγκοò καß οß πρþτε_:
ß,Ýξει; του ]ιτα\,ιιια dÞ7,ωσι; πυ,;

πετεßισει Þ προσπιτθοýσσι, νιß δρα-
πετεýσουν ιßπü τÞν 7;ιßιριτ.

Τü τελευταßιι üλοκα-ýτι,ιl,ια ξÝ;-

σπασε δýο 1ιÞνεò ιßργüτερα ιιd θß-
),ικο,J,ò ποý εß7_αν
;ιlσε:ιò καß εß7,στ"

ρÜ, 3Ο.000 πο7,ß-
ι,,ι ι,JσßΙ, ι Νυν 6τιι\,
ιτπü τι)ι, στρατü,

τιlι, ýστυιιυ;ιßιι καß τüν ßßχ7"ο. Δýο
Ýκιττιι|ι!ιýριιτ'Ανσ,τιι7.ικοß π(}ß) ε]L-

Ζ,ιιι, |}ρÞ ιßου7,ειÜ ιιυ.ιòρι{) Üπü τü\
;ü;;ο 1,1ι,;. ß;;ι ιι;ι;1 gιò,ιιτ, τßc πι:-

ριουσßε: τι)ι),- κ(.ßß Ýτρεξιßυ νι) Ýξα-
ιρ,ßι ιτ,Oι,ß ι ß 1.g;, ιι,-ι'ιιßι._ GΝιτßß;ι-
0ιlκαι σ,:ü ιιglιιιιSlιü1.ιιιι τÞò Üτ,σ-

το;,ικÞ: Ν ιγηρßα:, kιri στÞν σιδιι-
ροüοο;ιικü στι,ι0;.ιιß. Στι) -Ενοß,γ-

κο:,,, τÜ πß,ιßß]ιι πιιß, περßLιι;ι,ιιν ß;κ),α-
ι7ιßτ' ßΙßß.Γ|ι\,τυ_ \,υ |ιò:νιlß|)(,}\':υ',
τιι 60,ß|ßι ßι.ß ß:{, ,\'ω\, Γι,] Ý,ιειτ,ιßt,
,, |ßι ;τυ\,ει, {ß \,ιß;] ι\οι. 0ι,lιυτιι τ,,ý
ß ιßειßιß]ιιυ_; μ ι ιßιò Ýι,ιο1 ιÝνι1 : Ν ι',' ι-1 ρ ßυa
ΤιΙ ιßσταθι): ßκει-νιι ιιßκοδßιμιι-11_ια
χι,γ iι;,,glιι1, \|, ιιιιιιß ',κlτΙ',1ιΙσι

üριστιι:Ü σÝ ),ßγεò ßβδοι.ιÜδ 'Εß,

τιßß,τιιι: ßν ιι Γκü|3ον Ýδειχι σýτ,-

εσι. ß-ßν εß7lε φα,τ,τιτσßα kιri κιτ7,οý.:

òßιιμβιιýτ,οι;. κιßτι 0ι) Þταν ι\ιινα-
τj\, \ιß λεß,ιfiυ|θ|Ι Τ6ιι)_ ß\ι/: 6ι \-

',4ι,υι : -Ο 
ß,.ριη),ι',ò τÞ,: ΜπιÜ-

φρ(ι συιjτπ.^),ßlGτÜρ/,ι!ò'Οξοýκ-

floU, Κßιτ,,, : Γι ψλ,,,μ,,γ,τ: στοιι-
τιιbτιlò τΓ7,: trßτ,ιÜτρρα πρÝπει ι,α

βαδßσι1 τρßα ßιßλια πεlιßπου, 7ιßι
tα φOÜση στßò πρι|ιτε_: βοτßOειεò.
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'Η ÜναγκαστικÞ πορεßα πρüò τÞν -Ασαμπα. ΧρειÜσθηκε νÜ περÜσουν τριÜντα τÝτοια πο-
τÜμια. ΣτÞν μÜχη οß Üχθοφüροι πρÝπει νßι πÜρουν τÞν θÝσι τþν σκοτωμÝνων στρατιωτþν.

'Η πειθαρχßα στÞν ΙιΙπιÜφρα.-Ο7.ι φυλακÞ
7ιÜ τüν Üπεßθαρχο, ÜλλÜ σκληρü 1κιστßγτ,ιμιι.

ασπισμüò τþν νιγηριανþν κρα-
τþν. ¼ συνταγματÜρχηò ¼ζοýκ-
βου πιθανüν νÜ Ýπειθε τοýò δι-
κοýò του νÜ δεχθοýν αýτÞ τÞν λý-
σι. Οß δυνÜμειò üμωò πßσω Üπü
τü Γκüβον Þταν Üδßστακτεò.

Στüν κüσμο Þ Νιγηρßα λÝει πþò
ü πüλεμοò Ýναντßον τÞò ΜπιÜφρα
εΤναι γιÜ νÜ διατηρÞση τÞν Ýδα-
φικÞ ÜκεραιüτητÜ τηò. Αýτü εß-
ναι Ýνα σκληρü καß χονδροειδÝò
Üστεßο. ¼ Üληθινüò στüχοò πα-
ραμÝνει κρυφüò. ΠολλÝò φορÝò
τÞν ÞμÝρα, τü ραδιüφωνο διακη-
ρýσσει: «'Εργο μαò εßναι Þ Ýνü-
τηò τÞò Νιγηρßαò». ¶μÝσωò ý-
στερα üμωò ξεσπÜ σÝ Ýνα πολε-
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Γι' αýτýγ τüν ÜχOοφüρο : [ιβßδεò Üντß .,,ιυ

|ιπανÜ|,ε:,

'Η Üπüγγωσιò
τþν πληγωμÝνων πολεμιστþν :

πρÝπει νÜ Ýγκαταλειφδοýν
Ü6οÞδητοι

Δýο πd,εμισταß τÞ _c
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!γιπιÜφρα τραυματισlιÝνοι, ß:γκατακßπονται Üπü τοýò συναδÝλφουò τουò. ΙνΙÝ δικÝò τουò δυνÜμειò Ýχουν τÞν Ýλπßδα νÜ σωOοιjν
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Η Ι,rΠΙΑοΡΑ

μικü θοýριο ποý λÝει: «ΠÜμε νÜ
σκοτþσωμε καß νÜ λεηλατÞσωμε
καß ν' ÜφÞσωμε τοýò ζωντανοýò
νÜ κλαßνε Üδικα τοýò νεκροýò».

¹ Νιγηρßα Üρχισε τÞν Ýπßθε-
σι κατÜ τÞò ΜπιÜφρα Üπολýτωò
βεβαßα üτι üλα θÜ τελεßωναν σÝ
τρεßò ÞμÝρεò. ¾πολüγιζαν στüν
με¾Üλο στρατü τουò, στüν üπλι-
σμü καß στÞν πεßρα τουò. ¶πÝ-
ναντι στü πυροβολικü, στοýò üλ-
μουò, στÜ τÜνκò, οß πολý λιγþτε-
ροι στρατιþτεò τÞò ΜπιÜφρα δÝν
εßχαν ν' ÜντιπαρατÜξουν Üλλο
Üπü τουφÝκια καß λßγα μυδραλ-
λιοβüλα. Καß üμωò. ΠαρÜ τÞν
ÜναμφισβÞτητα μεγÜλη ýπεροχÞ
τÞò Νιγηρßαò, ü πüλεμοò συνεχß-
ζεται, üπωò εßπαμε καß στÞν ÜρχÞ,κι üχι μüνον συνεχßζεται, ÜλλÜ
Üπü τüν ºανουÜριο Üρχισε Þ Üν-
τεπßθεσιò τÞò ΜπιÜφρα. ¼ στρα-
τηγüò Γκüβον, ÜναγκÜσθηκε νÜ
ÜλλÜξη τÞν Þμερομηνßα ποý εßχε
Üναγγεßλει πþò θÜ τελεßωνε ü πü-
λεμοò, τüσεò φορÝò τßßστε τþρα
προτιμÜ νÜ μÞν μιλÜ καθüλου
γιÜ Þμερομηνßεò. Τü κακü εßναι
üτι Ýχει στηρßξει üλεò τßò Ýλπß-
δεò του στÜ üπλα, Ýνþ ü συντα-

γματÜρχηò ¼ζοýκβου λÝει : «'Ο
Ýχθρüò πιστεýει πþò τüν πüλεμο
θÜ τüν κερδßση τü μολýβι. Τü μο-
λýβι δÝν κερδßζει πολÝμουò. Τοýò
πολÝμουò τοýò κερδßζει Þ καρδιÜ.
Αýτοß δÝν Ýχουν καρδιÜ, Ýχουν
πολý μολýβι. ¸μεßò Ýχομε καρ-
διd καß πολý λßγο μολýβι, ÜλλÜ
χρησιμοποιοδμε καß τÜ δýο σω-
στÜ».

Τüσο σωστÜ þστε τρεßò μÞνεò
Üφοý Üρχισε ü πüλεμοò, Þ ΜπιÜ-
φρα πÞρε τÞν πρωτοβουλßα καß
κατÝλαβε üλη τÞν δυτικÞ περιο-
χÞ τÞò Νιγηρßαò. ΜÝ διοικητÞ
τüν στρατηγü ¶σοýζια πρþτα
ξαναπÞραν τÞν ¼νßτσα στüν Νß-
γηρα. ¾στερα Üρχισαν μιÜ Ýπι-
χεßρησι «κομμÜντοò» στÞν ¶-
σÜμπα, σÝ ÝχθρικÞ περιοχÞ. Τε-
τρακüσιοι Üνθρωποι πÝρασαν τüν
Νßγηρα καß Üρχισαν Üπü τßò Ι4
¶πριλßου μιÜ πορεßα 40 χιλιομÝ-
τρων μÝσα Üπü τü δÜσοò. ΤÞν Τε-
τÜρτη 17 ¶πριλßου ü συνταγμα-
τÜρχηò Üρχισε τÞν Ýπßθεσι. "Υ-
στερα Üπü δýο μÝρεò μÜχηò, τü
Ýνα τρßτο'τÞò ¶σÜμπα (οß 80.Φ0
κÜτοικοι Ýφυγαν üλοι) εßχε κατα-
ληφθÞ. ¸βδομÜδεò Üργüτερα. οß

μÜχεò συνεχßζονταν στοýò δρü-
μουò τÞò πüλεωò, ¹ νßκη βÝβαια
τοý ξυπüλυτου στρατοý τÞò ΜπιÜ-
φρα εßναι Üκüμη μακριÜ. Τü ΠÜ-
σχα üμωò ü συνταγματÜρχηò ¼-
ζοýκβου Üποσýρθηκε γιÜδÝκαμÝ-
ρεò σÝ μιÜ θρησκευτικÞ κοινüτη-
τα καß ÜποφÜσισε νÜ μετατρÝψη
τüν δρüμο üπου εßχε στηθÞ Þ φο-
νικÞ ÝνÝδρα τÞò 29 Μαρτßου σÝ
«Ýθνικü πÜρκο τÞò νßκηò». ¹ Νι-
γηρßα-ΓολιÜθ Üντιμετωπßζει τÞν
Þττα.¹ ¶γγλικÞ ΚυβÝρνησιò ποý
περßμενε μιÜ γρÞγορη νßκη τÞò
Νιγηρßαò, τρüμαξε, Ýπαψε νÜ μι-
λÜ περß οýδετερüτητοò καß προσ-
Ýφερε στρατιωτικÞ βοÞθεια στÞν
Νιγηρßα. Συγχρüνωò οß Νιγηρια-
νοß στρÜφηκαν στÞν Μüσχα καß
ýπÝγραψαν μιÜ «μορφωτικÞ σýμ-
βασι» ποý γρÞγορα ÜπÝδωσε ρω-
σικÜ καταδιωκτικÜ «Μßγκ» καß
βομβαρδιστικÜ, βüμβεò, πυραý-
λουò καß Üφθονουò τεχνικοýò συμ-
βοýλουò. ¹ ¶γγλßα στü μετα-
ξý, Üπü φüβο μÞπωò Þ Ρωσßα τÞν
διþξει Üπü τü ΛÜγκοò, δßνει στοýò
Νιγηριανοýò μεγÜλεò ποσüτητεò
νÝων üπλων καß πυρομαχικþν, τÜ
üποßα αýτοß-ποý νιþθουν τCορα
πþò εßναι οß εýνοοýμενοι Üνατο-
λÞò καß δýσεωò - σπαταλοýν Üπε-
ρßσκεπτα. ΠαρÜλληλα, οß δυνÜ-
μειò τÞò ΜπιÜφρα βρßσκουν μεγÜ-
λεò ποσüτητεò Üπü τÜ üπλα καß
τÜ πυρομαχικÜ αýτÜ καß τÜ χρη-
σιμοποιοýν γιÜ τüν δικü τουò σκο-
πü.

Οß ξÝνοι παρατηρηταß Üποροýν
μÝ τü πÜθοò καß τü πεßσμα τοý
στρατοý τÞò ΜπιÜφρα. ΔÝν ýπÜρ-
χει üμωò κανÝνα μυστÞριο πßσω
Üπü τÞν στÜσι τουò. Οß Üνθρωποι
αýτοß πιστεýουν üτι μÜχονται γιÜ
τÞν Ýπιβßωσß τοψò. ΞÝρουν τß θÜ
τοýò κÜνουν οß Βüρειοι Üν νικη-
θοýν. ΞÝρουν τß παθαßνουν τÜ χω-
ριÜ ποý καταλαμβÜνονται Üπü
τüν στρατü τÞò üμοσπονδιακÞò
Νιγηρßαò. ΔÝν μÝνει Üνδραò ζων-
τανüò. Γιατß ü λαüò τÞò ΜπιÜφρα
ξÝρει καλÜ πþò ü πüλεμοò αýτüò
σκοπü Ýχει νÜ τοýò σβÞση Üπü
τüν χÜρτη. ΝÜ τοýò Ýξοντßοση
üλουò. -Ισωò αýτü φαßνεται πα-
ρÜδοξο στοýò πολιτισμÝνουò λα-
οýò. ºσωò φανÞ πιü λογικü νÜ
ÜποκαλÝσωμε τßò σφαγÝò τÞò ¶-
σÜμπα Ýνα «λÜθοò» καß νÜ βεβαιdο-
σωμε üτι ü σκοπüò τοý πολÝμου
παραμÝνει μυστηριþδηò. ¼ στρα-
τüò αýτüò üμωò ποý βομβαρδßζει
τßò γεμÜτεò γυναικüπαιδα ÜγορÝò
μÝ ρωσικÜ ÜεροπλÜνα ποý üδη-
γοδν Αßγýπτιοι πιλüτοι καß ρß-
χνουν ÜγγλικÝò βüμβεò μοιÜζει
περισσüτερο μÝ μιÜ δολοφονικÞ
διεθνÞ συνεργασßα. *

ΜπιÜφρα: "Εναò πßαμοò σκληρüτατοò, χωρßò οßκτο καß χωρßò αßχμαλþτουò.
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¼ Γτüò τοý Οýρανοý
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'Ο τελενταßοò Üυþτστοò κληρονομικü5 Üρχων .Þò Κßναò, ü πολνπαθÞò Ποý Γß,
ποý στü Ýπαναστòττικü καθεστþò üνομÜσθηκε εßρωνικÜ
<<κüκκιυοò αýτοκρÜτωρ», εßχε ÜυÝβει στüν θρüνο
τþν <<'ΕτττÜ ΔρÜκων>> σÝ νηττιακÞ Þλικßα.
"Εζ,ησε üλüκληρη τÞυ ßστορßα .Þò σýγχρονη5 Κßναò.
Σ' αýτü τü Üρθρο τü βασισμÝνο
στßò ÜυαμνÞσειò τοý Ποý Γß, Þ ττροσωπικüτηò
τοý αýτοκρÜτοροò Ýχει ÜναπλασθÞ μÝ λεπτομÝρειεò σχεδüν Üγνωστεò.

Τ 
"λτÝφ θÜ-

να - Γß,
τελευταßου αýτοκρÜτοροò τÞò Κß-
ναò. ΠÝθανε Ýπειτα Üπü Üρρþστια,
λησμονημüνοò καß Üσημοò, Στü
νÝο κλßμα τÞò Κßναò, ποý ÝπεκρÜ-
τησε μετÜ τÞν κομμουνιστικÞ
ÝπανÜστασι, ü Γιüò τοý Οýρανοý
εßχε θαφτÞ Üπü καιρü '- πρßν Ü-
κüμα πεθÜνη - στÞν σιωπÞ καß
στÞν λησμονιÜ. ¼ Ποý - Γß εßχε
ýποταχθÞ στßò νÝεò συνθÞκεò ζωÞò
ποý εßχε δημιουργÞσει ü ΜÜο.
ΜÝχρι τÜ τελευταßα χρüνια οß Κι-
νÝζοι τüν παρουσßαζαν στοýò ξÝ-
νουò δημοσιογρÜφουò σÜν Ýναν
ταπεινü καß εýσυνεßδητο ýπÜλ-
ληλο τÞò ºστορικÞò ΒιβλιοθÞ-
κηò τοý Πεκßνου, σÜν Üριστουρ-
γηματικü δημιοýργημα τÞò «Üνα-
μορφdοσεωò». ¹ταν μιÜ ζωντανÞ
Üπüδειξιò πþò καlιμιÜ ýποταγÞ
στüν πανßσχυρο ΜÜο δÝν εßναι
Üπßθανη. ¼ Ποý - Γß Þταν Ýνα
Üπü τÜ σýμβολα τÞò Üνεκτικüτη-
τοò τοý πολιτεýματοò, ποý ξÝρει
νÜ συγχωρÞ τοýò μετανοιωμÝνουò
Ýχθροýò. ¼πωò σýμβολÜ τηò Þ-
ταν καß οß <<κüκκινοι Ýκατομμυ-
ριοýχο»> τÞò ΣαγκÜηò καß οß κα-
λüγηροι «ΞÝν» τιßν μοναστηριþν
τοý ΧαγκτσÝου... "Υστερα Ýγινε
τü μεγÜλο πÞδημα πρüò τ' Üριστε-
ρÜ τÞò «πολιτιστικÞò ÝπαναστÜ-
σεωò». Κι üλα Üλλαξαν.

¸χονταò ÝλευθερωθÞ Üπü τßò
Üλυσßδεò τουò χÜριò στüν στρατÜρ-

αò τþν Τσßνγκ, Þταν βαθιÜ ριζω-
μÝνεò. Κρατοýσαν Üπü τÞν μα-

κρινÞ μυθολογικÞ καß σκληρÞ
ÝποχÞ τÞò ¶παγορευμÝνηò Πü-

καταλεßψη τÞν <<λανθασμÝνη παρ-
τßδω>, ΤÝτοια Þταν Üλλωστε Þ συ,
νÞθειÜ του.

¸Üν εßναι ÜλÞθεια üτι Þ ßστο-
ρßα εßναι ü-
ρημα, κ Ýν
μπορεß ν ß,

γραφßα του, μοναδικü ντοκουμÝν-
το τÞò Κßναò τ6τν περασμÝνων
χρüνωý, ¸ξαιρετικÜ προπαγανδι-

στικü τü βιβλßο, εΙχε τüν τßτλο
«'Απü τüν αýτοκρÜτορα στüν πο-

σκοτþσουν Ýναν εýνοýχο τηò, για-
τß τüν εßδε νÜ δοκιμÜζη Ýνα πο-

βα τηò τÞò
, καθþò τÞ
εφÜλι, ΠÜν-
φüβοò τοý

ιιηι φ(rτο),ρ(ιφπ,ò τιιι) Ποý_ Γß, ποý τüν παρουσιÜζουν σÝ δυü διαφορετικοýò_σταθμοýò τÞòζτοÞò του: στ.üν 0ρüυο τοι)

οýραι,κιυ 
"κρ,Üτßι,ò, τι,ι ι9]ß, καß στßò 'φυ).ακßò τοý Φουσοýν', τü Ι956, ßπο7Þ τÞò ι«Üναμορφιbσεtbφ) του.
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'Η αýτοκρÜτειρ9Τσοýl Χß ÜνÜμεσα στßò κυρ!ε,ò τþν,τιμþν, Πρßν πεθÜνη, τü Ιθ08, üνüμασε αýτοκρÜτορα τüν Üνη-
ψιü τηò Ποý - Γß, Αýτüò Ýμεινε κληρονüμοò τοý θρüνου, γιατß καß τßι πÝντε παιδιßι τÞò Τσοý - Χß εΙχ'αγ πεθÜγÝι.

θανÜτου. ΣÝ κανÝναν δÝν ÝπÝ-
τρεπε νÜ προφÝρη μπροστÜ τηò
τßò λÝξειò «θÜνατοò» καß «τÝλοò».
¸ ÝορτÞ γιÜ τÞν ÝπÝτειο τþν ¾ε-
νεθλßΦν τηò, üταν συμπλÞρωσε
73 χρüνια, εßχε üρισθÞ Üπü τÞν
ßδια" ÜλλÜ στü θερινü ÜνÜκτορο
Üρρþστησε Üπü δυσεντερßα. ¶-
νÝπνεε δýσκολα Ýχονταò γýρω τηò
τοýò γιατροýò τÞò αýλÞò, ποý
στÝκονταν τρομοκρατημÝνοι, για-
τß φαντÜζονταν πτδò Þ αýτοκρÜ-
τειρα θÜ μÜντευε Üπü τÞν Ýκφρασß
τουò τÞ λÝξι ποý δÝν εßχαν τολ-
μÞσει νÜ προφÝρουν ποτÝ: τüν
θÜνατο !' Στlò 2 Δεκεμβρßου τοδ Ι908 ü
μικρüò Ποý - Γß φüρεσε τÞ μα-
κρυÜ κßτρινη ρüμπα μÝ τοýò ζω-
γραφισlÝνουò δρÜκοντεò τþν αý-
τοκρατüρων τÞò Κßναò. ¸κνευρι-
σμÝνοò Üπü τüν κüσμο ποý βρι-
σκüταν γýρω του καß Üπü τÞ μου-
σικÞ, ü Ποý - Γß Üρχισε νÜ κλαßη
γιÜ δεýτερη φορÜ: <<ΚουρÜγιοτ»,
τοý εßπε ü πατÝραò του, «θÜ τελειdý-
ση γρÞγορα αýτü». Καß τελεßωσε
πραγματικÜ ýστερα Üπü τÝσσερα
χρüνια, στßò 12 Φεβρουαρßου τοý
Ι9Ι2. ¼ Σοýν ΓιÜν ΤσÝν, ü μÝλ-
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λων πεθερüò τοý ΤσÜν ΚÜι -ΣÝκ,
εßχε Ýγκαθιδρýσει τÞν δημοκρα_
τßα. ¹ αýτοκρατορßα τÞò Κßναò
εßχε καταρρεýσει χωρßò Üντßστα-
σι. ¼ Ποý - Γß üφειλε νÜ παραι-
τηθÞ. ¶λλÜ Þ δημοκρατßα Þταν
Üδýνατη. ¸πßσηò τü Πεκßνο Þ-
ταν μακριÜ, στü ΒορρÜ, ¶πομο-
νωμÝνοò στÞν ¶παγορευμÝνη Πü-
λι, ü μικρüò αýτοκρÜτωρ μπο-
ροýσε νÜ χρησιμοποιηθÞ σÜν üρ-
γανο σταθερüτητοò, Καß γι'αýτü
τüν διÝταξαν νÜ παραμεßνη στÞν
αýτοκρατορικÞ πüλι σÜν «φιλο-
ξενοýμενοò μονÜρχηò», μÝ Ýτησßα
ÝπιχορÞγησι τÝσσερα Ýκατομμý-
ρια δολλÜρια. Τοý ÝπÝτρεψαν Ü-
κüμη νÜ διατηρÞση τοýò φýλακεò,
τοýò αýλικοýò καß τοýò γραμμα-
τεßò του, ΓιÜ τüν Γιü τοý Οýρα-
νοý üλα συνεχßσθηκαν δπωò πρτü-
τα. ΜÝχρι τÜ δεκαοχτCο του χρü-
νια ü Ποý - Γß Ýζησε σÜν αýτο-
κρÜτωρ πßσω Üπü τßò κüκκlνεò
πüρτεò τοý μικροý βασιλεßου του.

¹ ¶παγορευμÝνη Πüλιò, ποý
σÞμερα εßναι πÜρκο καß τüποò
διαμονÞò τþν Üρχηγþν τþν κομ-
μουνιστþν, Ýξουσßαζε μÝ τÜ κιü-
σκια τηò τÞν ταταρικÞ πüλι τþν

Ýμπüρων, τþν πρεσβειþν καß τÞν
ÜχανÞ κινεζικÞ πολιτεßα."Ολα τÜ
σπßτια τοý Πεκßνου εßχαν Ýνα
μüνο üροφο, γιατß κανÝναò Üπ'
Ýξω δÝν εßχε δικαßωμα νÜ ρßξη μιÜ
ÜδιÜκριτη ματιÜ μÝσα Üπü τÜ τεß-
χη τÞò αýτοκρατορικÞò πüλεωò.
¹ ζωÞ τοý Γιοý τοý Οýρανοý
Þταν κλεισμÝνη στü μαγικü μυ-
στÞριο ποý εßχαν δημιουργÞσει
Ýθιμα χιλιετηρßδων. ¼ Ποý Γt
Εβγαινε μιÜ φορÜ τü χρüνο, κα-
θισμÝνοò σÝ Ýναν χρυσü φορητü
θρüνο, γιÜ νÜ διατρÝξη εßκοσι χι-
λιüμετρα πρüò τüν ΒορρÜ þò τü
καλοκαιρινü ÜνÜκτορο. ¸ταν Þ
μοναδικÞ περßπτωσι ποý ü λαüò
μποροýσε νÜ τüν δÞ ÜνÜμεσα στÞν
τερÜστια πομπÞ τþν γιατρþν, τþν
εýνοýχων καß τþν παλλακßδων του.
ΚανÝναò δÝν εßχε δικαßωμα νÜ μι-
λÞση στüν αýτοκρÜτορα. ¼ ßδιοò
ü Ποý-Γß διηγεßται, πα)ò μÝχρι τÞν
στιγμÞ ποý ýποχρεCοθηκε νÜ Ýγκα-
ταλεßψη τÞν ¶παγορευμÝνη Πüλι
εßχε γνωρßσει, Üπü τÜ τετρακüσια
Ýκατομμýρια τþν ýπηκüτον του, μü-
νο τοýò λιγοστοýò αýλικοýò του.

Οß ýπÞκοοß του Þταν σýμφωνα
μÝ τδ πολιτικü σýστημα «ÜδιÜ-



φοροD», ßιλλ,Ü οß δημüσιοι ýπÜλ,
ληλρι τÞò δημοκρατßαξ τοý Πε-
κßνου Ýπεδßωκαν νÜ καταστρÝψουν
τÞν γοητεßα ποý Ýνδεχοýνοξ
Üσκοýσε, ü αýτοκρÜτωρ στüν
λαü. ¼ Ποý-Γß Ýδρασε μÝ Üπο-

ü Ποý - Γß Ýγινε πÜλι ü αýθεντι-
κüò Γιüò τοý κα-
ταστολÞ τοý Þ,
ταν γρÞγορη ¼
αýτοκρÜτωρ üνο

:
λικþν.

ΣÝ üλüιÜηρο τüν κüσμο γßνον-
ταν τüτε σιινεχεßò μεταβολÝò. ¹-
ταν μιÜ
παγκüσμ
Μüσχα,

Üρχαßα Ýθιμα. «'Οταν σκÝπτωμαι
τÞν παιδικÞ μου Þλικßω>, διηγεß-
ται, <<τü κεφÜλι μου καλýπτεται
Üπü μιÜ κßτρινη üμßχλη. Κßτρινα
τÜ λιΘ
κÝφαλ
πιÜτα,

σÜν θεßκü üφ>.

τ
τÞν πρdττη

Ý Γß σýμφω-
να μÝ αýστηροýò κανüνεò. ¸πρεπε
νÜ'ÜνατραφÞ üπωò οß πρüγονοß
του.Μολονüτι Þταν ÜνÞσυχοò καß
περßεργοò, δÝν Þταν δυνατü νÜ ξÝ-

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

πολλÜ χρüνια γιÜ τüν κüσμο τÞò

'Ο Ποý-Γß σÝ μιÜ Üπü τßò
τ ε λευτ αßεò φωτ ογ ραφ ßεò τ ου,

μαζß μÝ τÞν δεýτερη
σýζυγü του,

τÞν Λß ΣοýΣιÝν.
' ΕπιστρÝφονταò στü Πεκßνο

ü πρþην αýτοκρÜτωρ
Ýγραψε τßò ÜναμνÞσειò του,



Üνθρωποò αýτüò προσπÜθησε νÜ
κÜνη τüν τελευταßο βλαστü τÞò
κινεζικÞò δυναστεßαò Ýναν μικρü
τζÝντλεμαν. Τüν δßδαξε νÜ παßρνη
τü τσÜι üπωò τü παßρνουν οß ¶γ-
γλοι, νÜ ÜγαπÜ τßò ÝκλεκτÝò ρÜ-
τσεò πουλιþν, νÜ παßζη γκüλφ, νÜ
ντýνεται σÜν Εýρωπαßοò. ¹ταν
μιÜ μýησιò, σχεδüν λαθραßα, ποý
τÞν παρακολουθοýσαν αýστηρÜ
οß μανδαρßνοι. -Οταν ü Τζüνστον
δÞλωσε πþò ü μικρüò αýτοκρÜ-
τωρ Þταν μýωψ καΙ εßχε ÜνÜγκη
¾υαλιþν, οß γιατροß τÞò αýλÞò σο-
καρßστηκαν. «'Η διαβολικÞ αýτÞ

9ο

Ýφεýρεσιò τÞò Δýσεωò», εΤπαν,
«ταιριÜζει μüνο σÝ Üνθρþπουò
πολý γÝρουò».

ΣτÞν τρομακτικÞ Üκινησßα τÞò
¶παγορευμÝνηò Πüλεωò Þ Ýπιρρο-
Þ τοý τολμηροý παιδαγωγοý εßχε
σÜν συνÝπεια νÜ ÜλλÜξουν üρισμÝ-
νεò συνÞθειεò. ΜÝ τÞν βοÞθεια
τοý Τζüνστον ü Ποý - Γß ÜπÝκτη-
σε Ýνα τηλÝφωνο καß Ýνα ποδÞ-
λατο. Καß τÜ δυü αýτÜ θεωρÞθη-
καν Ýπαναστατικοß νεωτερισμοß.
ΦυσικÜ Ýτρωγε πÜντα μÝ τü παρα-
δοσιακü τελετουργικü σερβιρß_
σματοò στÜ χρυσÜ πιÜτα, Οß εý_

νοýχοι δοκßμαζαν πρþτα τÜ φα-
γητÜ, γιÜ νÜ δοýν μÞπωò εßναι δη-
λητηριασμÝνα. «Τü μεσημÝρι»,
διηγεßται ü Ποý - Γß, «Ýβγαινα στü
πÜρκο μÝ τÞν πρüφασι πþò Þθελα
νÜ δþσω ξερü ψωμß στÜ κüκκινα
ψÜρια τþν δεξαμενþν. Αýτü τü
ψωμß τü Ýτρωγα ü ßδιοò κρυφÜ.
"Ημουν πÜντα πεινασμÝνοò».

Τü Ι92Ι, üταν Þταν δεκαπÝντε
χρüνων, διÜλεξε τÞν πρþτη του
γυνατκα. "Οπωò Þθελε Þ παρÜδο-
σιò, τοý Ýδωσαν μερικÝò μικρο-
σκοπικÝò φωτογραφßεò κοριτσιþν
τÞò ýψηλÞò κοινωνßαò. ¼ μýωψ
Γιüò τοý Οýρανοý δÝν μποροýσε
νÜ ξεχωρßση ποιÜ Þταν Þ πιü
üμορφη. ΔιÜλεξε στÞν τýχη, Ýπη-
ρεασμÝνοò Üπü τÞν κομψüτητα
τþν φορεμÜτων τÞò ýποψηφßαò.-Οπωò καß σÝ Üλλεò περιπτþσειò
τÞò ζωÞò του, στÜθηκε τυχερüò.
'Η ΒÜν ΓιÜνγκ, «Λουλοýδι τοý
Φεγγαριοý», Þταν μιÜ κοπÝλλα
üμορφη καΙ Ýξυπνη. Τüν Üκολοý-
θησε πιστÜ στßò διÜφορεò περι-
πÝτειεò τοý πολÝμου καß τοý Ýδει-
ξε μεγαλýτερη Üφοσßωσι Üπü τßò
τÝσσεριò Üλλεò γυναßκεò του,

¼ γÜμοò, üπωò Þταν φυσικü,
Ýγινε μÝ ÝξαιρετικÞ λαμπρüτητα.
ΠροσεκλÞθη Üκüμη καß Þ δημο-
κρατικÞ κυβÝρνησιò. Οß νεüνυμφοι
Þπιαν Üπü τü ποτÞρι τþν αýτο-
κρατüρων καß Üποσýρθηκαν στÞν
κüκκινη κÜμαρα τοý παλατιοý
τÞò ΟýρÜνιαò ΕßρÞνηò. «'Η νυφι-
κÞ κÜμαρα», διηγεßται ü Ποý - Γß,
«Þταν Üδεια καß üρθογþνια, μÝ Ýνα
μüνο κρεβÜτι στü κÝντρο, "Ολα
Þταν κüκκινα, Þ üροφÞ, τÜ μαξι-
λÜρια, τÜ λουλοýδια, τü φüρεμα
τÞò νýφηò. ¹μουν κüκκινοò καß
Ýγþ καß δÝν Þξερα τß νÜ κÜνω. ΤÞν
νýχτα γýρισα μüνοò νÜ κοιμηθιü
στü ΠαλÜτι τοý Πνεýματοò».

Οß γυναßκεò δÝν μπÞκαν ποτÝ
ÜρκετÜ στÞν ζωÞ τοý Ποý - Γß.
¹ταν τüτε Ýναò δεκαεξÜχρονοò
νÝοò. ¸πηρεασμÝνοò Üπü τßò
διηγÞσειò τοý Τζüνστον, Þθε-
λε νÜ πÜη στÞν ¶γγλßα, γιÜ νÜ
συμπληρþση τßò σπουδÝò του.
ΦυσικÜ εßχανÜντιρρÞσειò οß μαν-
δαρßνοι τÞò αýλÞò. Φανταζüταν
πþò θÜ Þταν εýτυχισμÝνοò, Üν
κÜποτε γýριζε τüν κüσμο κι Ýμ-
φανιζüταν σÜν ÜκροβÜτηò πÜνω
στü ποδÞλατο, στßò σκηνÝò τþν
θεÜτρων. ¶φελÞ üνειρα Ýνüò φαν-
τασιüπληκτου νÝου ποý τοý τÜ
δημιουργοýσε Þ κλειστÞ καß σκλη-
ρÞ ζωÞ του, Ýνþ Ýξω Üπü τÜ αýτο-
κρατορικÜ τεßχη Þ Κßνα προχω-
ροýσε βιαστικÞ στüν δρüμο τþν
μεταρρυθμßσεων, ΤÞν ÝποχÞ τþν
Üρραβþνων του μÝ τü Λουλοýδι τοý
Φεγγαριοý, ü νεαρüò καθηγητÞò
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'Η ΒÜν - Γιοýν, τü «Λουλοýδι τοý Φεγγαριοý», σýζυγοò τοý Ποý - Γß.
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ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ
ΤΗΣ ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

'Εδþ Ýζησε, üπωò οß ττρüγονοß τον,
σÝ μιÜ ÜπροσπÝλαστη

χρ\JσÞ φνλακÞ, ü τελειτταßο5
ΚινÝζοò αýτοκρÜτωρ.

ΣÞμερα αýτü τü πολýπλοκο
μνημειακü σνγκρüτημα εßναι Ýνα

μονσεΤο Ýργων τÝχνηò.
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ΜιÜ Üποψιò τοý οßκοδομÞματοò ποδ στεγÜξει τüνθρüνο,πßσω Üπü τü κιγ-
κλßδωμα μιαò πτÝρυγοò τοδ Üνακτüρου, ΣÞμερα ÝπισκÝψειò στÞν'Απαγο-
ρευμÝνη Πüλι δÝν ÝπιτρÝπονται Ýξ αßτßαò τþν ταραχþν τþν'Ερυθροφρου-
ρþν, ποý θÝλουν νßι καταστρÝψουν κÜθε τß ποý θυμßζει τü παρελθüν

Τü ÜνÜκτορο τοý θρüνου, üπου οß αýτοκρÜτορεò δÝχονταν τοýò Ýπßσημουò
ξÝνουò,Εßναι τü μεγαλýτερο κτßριο στÞν'ΑπαγορευμÝνη Πüλι.

ΣτÞν φωτογραφßα Üνω, ü θρüνοò στüν
üποßο καθüταν ü Ποý-Γß, φορþνταò τι:lν κßτρινη βασιλικÞ ρüμπα του.
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'Εναò μικρüò ναüò στüν κÞπο τþν Αýτοκρατüρων,
ΚÜποτε Ýναò ξÝνοò Ýπεχεßρησε νßτ" τριγυρßση στÞν 'ΑπαγορευμÝνη Πüλι
υηß ÜμÝσοξ Üποκεφαλßστηκε.

,"ι
»],*

,,ι
-ξ,ι,g,

.r/
fr

', ι\Ι



hΙιßι γωνιÜ τÞò αýτοκρατορικÞò πüλεωò.
ΤÞν ÝποχÞ τþν ¶ýτοκρατüρων, γιÜ" νßι προστατευθÞ Þ 'ΑπαγορευμÝνη Πüλιò
Üπü τÜ ÜδιÜκριτα βλÝμματα, ýπÞρχε Ýναò νüμοò ποý δÝν ÝπÝτρεπε
τÜ. γýρω κτßρια νßι ξεπερνοýν σÝ ýψοò τÜ αýτοκρατορικÜ παλÜτια.

'Εργα τÝχνηò τÞò ÝποχÞò
τþν ΙνιΙßνγκ καß τþν Ιν[αντσοý.
ΒÜζα καß ÜγÜλματα τÜ üποßα

Ýκτßθενται στßι Üλλοτε
βασιλικÜ διαμερßσματα

ποý σÞμερα εΙναι μουσεßο.
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ΜÜο ΤσÝ - Τοýνγκ εßχε ßδρýσει
στÞν Σα¾κÜη, τü κομμουνιστικü
κüμμα τÞò Κßναò. ΣτÜ ÝργοστÜσια
Üρχιζαν νÜ Ýμφανßζωνται οß πρþ-
τεò συνδικαλιστικÝò üργανlοσειò.
Οß δημοκρÜτεò Ýθνικισταß Üγωνß-
ζονταν γιÜ μιÜ Κßνα μÝ νÝο πρü-
σωπο, μÝ νÝεò μεθüδουò διοικÞ-
σεωò. ΤÜ Ýργα τοý ΡουσσCο, τοý
Δαρβßνου καß τþν μαρξιστþν εß-
χαν διαδοθÞ Üπü τÞ Σαßγκüν üιò
τü Πεκßνο. Πλησßαζε Þ μεγÜλη
πολιτικÞ θýελλα ποý θÜ συγκλü-
νιζε τüν τüπο. Καß ü Ποý - Γß,
κλεισμÝνοò στÞν κÜμαρÜ του, μÝ
Ýναν φýλακα στÞν πüρτα του, δια-
σκÝδαζε γρÜφονταò ρομαντικÜ ποι-
Þματα γιÜ τÞν φýσι...¼ παιδαγωγüò Τζüνστον τüν
θυμÜται <<σÜν Ýνα παιδß Üστατο,
ÜλλÜ πολý γεwαιüψυχο». Τü Ι923
Ýναò δυνατüò σεισμüò κατÝστρε-
ψε τÞν ºαπωνßα, καß ü Ποý - Γß
Ýστειλε στοýò σεισμοπαθεßò 300.
000 δολλÜρια. ¹ ßαπωνικÞ κυβÝρ-
νησιò, γιÜ νÜ εýχαριστÞση τüν
Γιü τοý Οýρανοý, ÜπÜντησε πτßη
Þ αýτοκρατορικÞ μεγαλειüτηò δÝν
θÜ ξεχνοýσε ποτÝ αýτÞ τÞν πρÜξι
του. ¹ταν μιÜ ýποχρεωτικÞ Üν-
ταλλαγÞ εýχαριστιþν μεταξý τþν
δýο πιü διασÞμων Üνδρþν τÞò
¶πω ¶νατολÞò, Ýστω κι Üν ü
Ποý - Γß δÝν εßχε καμμιÜ πολιτικÞ
δýναμι. Καß üμωò τüν Ýπüμενο
χρüνο Þ ºαπωνßα πλÞρωσε τÞν
üφειλÞ ...

Τü πρωß τÞò 5ηò Νοεμβρßου
Ι9Ζ ü Ποý - Γß Þταν στü παλÜτι
τÞò «'ΑρμονικÞò Κομψüτητοò».
Μαζß μÝ τü Λουλοýδι τοý Φεγ-
γαριοý Ýτρωγε Ýνα μÞλο. Ξαφνι-
κÜ τμÞματα στρατοý ÜπÝκλεισαν
τßò πüρτεò, καß μιÜ Üντιπροσωπεßα
Üξιωματικþν τοδ Üνεκοßνωσε üτι
Þ κυβÝρνησιò εßχε καταργÞσει τü
πρωτüκολλο εýγενεßαò. ΣÝ τρεßò
τßιρεò ü Ποý - Γß Ýπρεπε νd Ýκκε-
νþση τÞν ¶παγορευμÝνη Πüλι.
ΣτÞν πλÞρη Üναρχßα ποý Ýπικρα-
τοýσε στÞν Κßνα Ýκεßνη τÞν Ýπο-
χÞ, Ýναò στρατηγüò τþν δημο-
κρατικþν εßχε ÜναλÜβει πρωτο-
βουλßα, βÜζονταò τÝλοò στßò Üμφι-
ταλαντεýσειò τÞò κυβερνÞσεωò.
¹ πρþτη σκÝψιò τοý Γιοý τοý
Οýρανοý Þταν ü ¶γγλοò παιδα-
γωγüò του, ü μοναδικüò Üληθινüò
φßλοò στüν ψεýτικο καß διεφθαρ-
μÝνο κüσμο τÞò αýλÞò του.

- ΤηλεφCονησε στüν Τζüνστον,
εßπε στÞ γυναßκα του.

- ΔÝν εßναι δυνατüν, ÜπÜντησε
τü Δουλοýδι τοý Φεγγαριοý. Τü
τηλÝφωνο εßναι κομμÝνο.

Τß ÜπÝμενε νÜ κÜνη; Οß Üξιω-
ματικοß Þταν ÜμετÜπειστοι. Τοý
Ýδιναν λßγο χρüνο, γιÜνÜ ÝτοιμÜ-

ση μüνο τÜ πρÜγματÜ του. <<ΠÝ-

ταξα τü μÞλο καß Üρχßσαμε νÜ Ý-
τοιμαζτbμαστε γιÜ νÜ φýγωμε»,
διηγεßται φιλοσοφικÜ ü Ποý-Γß.

¹ κυβÝρνησιò δÝν Þθελε νÜ
φερθÞ μÝ σκληρüτητα στüν πρCοην
αýτοκρÜτορα, τüν διωγμÝνο Üπü
τÜ παλÜτια του. Τοý Ýθεσε Ýπι-
σÞμωò μιÜ Ýρdττησι:

- Κýριε Ποý ; Γß, θÝλετε στü
ÝξÞò νÜ κÜνετε τüν αýτοκρÜτορα
Þ νÜ εßσαστε Ýναò πολßτηò σÜν
τοýò Üλλουò;

- ¶πü σÞμερα, ÜπÜντησε ü
Ποý - Γß, θÜ εßμαι Ýναò πολßτηò
σÜν τοýò Üλλουò.

¸πειτα Üπü αýτÞ τÞν ýπüσχεσι
τοý ÝπÝτρεψαν νÜ μετακομßση
στÞν ßαπωνικÞ πρεσβεßα τοý Πε-
κßνου, Þ üποßα εßχε ÜμÝσωò δη-
λdτσει üτι Þταν πρüθυμη νÜ τüν
φιλοξενÞση.

ºσωò οß ºÜπωνεò νÜ μÞν εßχαν
Üκüμη κανÝνα πολιτικü σχÝδιο γι'
αýτüν τüν νεαρü μÝ τÞν κßτρινη
ρüμπα ποý παρουσιÜστηκε στÞν
πρεσβεßα μÝ πολλÜ μπαοýλα, μÝ
τü Λουλοýδι τοý Φεγγαριοý καß
μÝ τοýò πιστοýò ýπηρÝτεò του.
¸πιπλÝον ü Ποý - Γß εßχε ßδÝεò
συγκεχυμÝνεò. ¶πü τÞ μιÜ Þταν
εýχαριστημÝνοò ποο μποροýσε να
βγÞ στüν κüσμο, ÜλλÜ Üπü τÞν
Üλλη Ýνοιωθε Ýναν κρυφü θυμü
γι'αýtοýò ποý τüν Ýδιωξαν σÝ λß-
γεò þρεò Üπü τü μικρü του βασß-
λειο. «ΤαραγμÝνοò ÜνÜμεσα στüν
κüσμο, πÞγαινα τÞ þχτα μÝ τü
ποδÞλατο μπροστÜ στÞν'Απαγο-
ρευμÝνη Πüλι, Κοßταζα τßò σκεßÝò
τοý περιπτÝρου τÞò ΦυσικÞò ¶ρ-
μονßαò καß τÞò ΟýρÜνιαò ΕßρÞνηò
καß σκεπτüμουν τüν χρυσü αýτο-
κρατορικü μου θρüνο. ΤÜ μÜτια
μου γÝμιζαν δÜκρυα, καß Þ ψυχÞ
μου ξεχεßλιζε Üπü Ýνα αßσθημα
ÜντεκδικÞσεωò»>. Εßναι Þ πρdιτη
Ýπιθυμßα μιÜò Üδýνατηò Ýπιστρο-
φÞò, ποý θÜ τüν þθÞση ýστερα
Üπü συμβιβασμοýò καß Üμφιβο-
λßεò μÝχρι τÞν προδοσßα τοý Μαν-
τσιουκοýο.

¹ ζωÞ γιÜ τüν Ποý - Γß εßχε πιÜ
ÜλλÜξει. «'Η θÜλασσα εßναι Ýπß-
πεδη σÜν Ýναò καθρÝφτηò. ¸κανα
Ýνα πολý μεγÜλο ταξßδι»». -Ετσι
Üρχιζε Ýνα δικü του νοσταλγικü
ποßημα. Εßναι τÜ χρüνια τÞò Ý-
κοýσιαò Ýξορßαò του στü ΤιÝν
Τσßν, τÜ χρüνια τÞò φιλοξενßαò
του στÞν ºαπωνßα. ¼ Ποý-Γß
Ýφυγε Üπü τü Πεκßνο τü Ι925, ¹-
ταν δεκαεννÝα χρονþν. Εßχε δυü
γυναßκεò, μερικÝò κασσετßνεò μÝ
κοσμÞματα καß πολλοýò φßλουò
«κατÜ σýμπτωσι». Τριγýριζαν γý-
ρω του στρατηγοß, πρCοην ýπουρ-
γοß, γαλαζοαßματοι πρßγκιπεò καß
τυχοδιþκτεò, ποý συνωμοτοýσαν

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

γιÜ τÞν ÜποκατÜστασß του. ¼ ß-
διοò τοýò ÝνεθÜρρυνε καß κατüπιν
κοßταζε πßσω, γοητευμÝνοò Üπü
τÜ πÜθη ÜλλÜ τρομαγμÝνοò μÝ τÞν
ßδÝα τÞò ÝπιστροφÞò στßò δολο-
πλοκßεò καß στÜ <ιταμποý»> τþν
μανδαρßνων τÞò αýλÞò. ΠÝρασαν
ÝπτÜ χρüνια συνωμοσιþν, Ýνþ σ'
αýτü τü διÜστημα στÞν Κßνα δυü
Üνδρεò Üρχιζαν νÜ Üναμετροýν τßò
δυνÜμειò τουò.'Ο στρατηγüò ΤσÜγκ
ΚÜι - ΣÝκ καß Ýναò κομμουνιστÞò
ποý δÝν τüν Ýβλεπαν μÝ καλü μÜτι
οß Σοβιετικοß : ü ΜÜο ΤσÝ-Τοýνγκ.
¼ Ýμφýλιοò πüλεμοò πλησßαζε.
Οß ºÜπωνεò Üρχισαν νÜ μελετοýν
τÞν κατÜστασι καß νÜ ýπολογß-
ζουν üτι ü Ποý - Γß θÜ μποροýσε
νÜ τοýò φανÞ χρÞσιμοò σÝ Ýναν
μεγÜλο πολιτικü Ýλιγμü. ºσωò
στηρßζονταν στÜ Üüριστα üνειρÜ
του γιÜ Üντεκδßκησι. ¼ Ýμφý-
λιοò πüλεμοò Ýφερε μεγÜλη Üφαß-
μαξι στÞν Κßνα. ¹ χCορα Ýγκατα-
λεßφθηκε στÞν τýχη τηò, καß Üρ-
χισε τüτε σιγÜ-σιγÜ καß Üθüρυβα
Þ οßκονομικÞ διεßσδυσιò τÞò ºα-
πωνßαò.

¼ Ποý - Γß περßμενε. Στü με-
ταξý Üλλαξε πολλÝò γυναßκεò. Μü-
νο τü Λουλοýδι τοý Φεγγαριοý
Ýμενε μüνιμα στü πλευρü του. -Ε-

ζησε ÝπτÜ χρüνια στü ΤιÝν - Τσßν,
παßζονταò τÝννιò καß γρÜφονταò
ποιÞματα. Κατüπιν πÞγε στÞ Μαν-
τζουρßα. Τü σχÝδιο τþν ºαπßονων
εßχε τδριμÜσει. Στßò 23 Φεβρουα-
ρßου Ι932 ü ºÜπων στρατηγüò
ºταγκÜκι τüν üνüμασε Üρχηγü
τÞò κυβερνÞσεωò τοý Μαντσιου-
κοßο. "Υστερα Üπü τÝσσεριò ÞμÝ-
ρεò, μÝ τÞν προστασßα τοý ßαπω-
νικοý στρατοý τÞò Κβαντοýγκ,
τü βορειοανατολικü τμÞμα τÞò
Κßναò Üνακηρýχθηκε ÜνεξÜρτητο
κρÜτοò.

Τü νüθο κρÜτοò τοý Μαντσιου-
κοýο Ýπρüκειτο νÜ διατηρηθÞ
δεκατρßα χρüνια, üιò τÞν αßματη-
ρÞ στρατιωτικÞ Þττα τÞò ºαπω-
νßαò. ¼ Ποý - Γß δÝν Ýδειχνε νÜ
ÝκπλÞσσεται ποý τοý εßχαν Üνα-
θÝσει τÞν κυβÝρνησι μιÜò περιο-
χÞò τÞò πρdοην αýτοκρατορßαò
του. ¶πü Ýκεß εßχε προÝλOει Þ
δυναστεßα τþν Τσßνγκ, τÞò üποßαò
Þταν ü τελευταßοò Üπüγονοò. ΔÝν
Þταν πιÜ Ýνα παιδß ποý τü εßχαν
Ýγκαταλεßψει. ΤÜ χρüνια τÞò ßε-
ρÞò Üπομονdοσεωò στÞν'Απαγορευ-
μÝνη Πüλι εßχαν τελειdοσει Üπü
καιρü. Καß δμωò τüν πßστεψαν
üταν εßπε πþò εßχε γßνει Ýνα Üπλü
δργανο στÜ σχÝδια τþν ºαπþνων,
χωρßò νÜ τü Ýχει συναισθανθÞ.
ΠαρÜ τßò προσπÜθειεò τοý -Αγ-

¾λου παιδα¾ωγοý ü Γιüò τοý Οý-
ρανοý πßστευε, λüγφ τÞò Üνατρο-
φÞò του καß τþν παραδüσεων, üτι
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Þταν προορισμÝνοò γιÜ τüν θρü-
νο. ¹ Μαντζουρßα Þταν Ýνα τμÞ-
μα τÞò αýτοκρατορßαò του, καß
οΙ ºÜπωνεò τüν εßχαν κÜνει Üρχη-
γü μüνο τÞò κυβερνÞσεωò. ¶λ-
λÜ στüν Ποý - Γß Ýφθανε ποý εßχε
ξαναβρÞ τÞν Üτμüσφαιρα τþν αý-
λικþν, τÞν'εýκολη καß πολυτελÞ
ζωÞ του. ΔÝν εßχε με¾Üλεò πολιτι-
κÝò βλÝψειò. ΣτÞν δημιουργßα το0
Μαντσιουκοýο Ýβλεπε μüνο Ýνα
δßκαιο δþρο τοý αýτοκρÜτοροò
Χιροχßτο στü λαμπρü του παρελ-
θüν.

¼ ΤσÜγγκ ΚÜι - ΣÝκ δÝν εßχε
τÞν δýναμι νÜ ÝναντιωθÞ στü σχß-
σμα τÞò πιü ÜνεπτυγμÝνηò βιομη-
χανικÞò Ýπαρχßαò τÞò Κßναò. ¹
πολιτικÞ ζωÞ, Üπü τÞν ÜρχÞ τοý
αßþνοò dιò τÞν Üφιξι το0 ΜÜο καß
τÞò στρατιÜò τÞò «ΜεγÜληò Πο-
ρεßαò» στü ΓεwÜν, περιοριζüταν
πÜντοτε στÞν νüτια κεντρικÞ πε-
ριοχÞ τÞò χþραò, μεταξý Καντþ-
νοò, ΒουχÜν, ΣαγκÜηò, Ναυòßν.
¶κüμα καß τü Πεκßνο, τÞν ÝποχÞ
τοý μικροý αýτοκρÜτοροò, ξÝφευγε
Üπü τüν Ýλεγχο τÞò κυβερνÞσεωò.
¹ Μαντζουρßα Þταν πιü Üπομα-
κρυσμÝνη. ¼ στρατüò τοý ΤσÜνγκ
Þταν ýποχρεωμÝνοò νÜ δßνη σκλη-
ρÝò μÜχεò μÝ τßò κομμουνιστικÝò
δυνÜμειò καß ü,τι μπüρεσε νÜ κÜ-
νη Þ κυβÝρνησιò Þταν νÜ ζητÞση
τÞν συμπαρÜστασι τÞò Κοινωνßαò

Ιω

τþν 'Εθνþν. ¹ Γενεýη Ýστειλε
πÝντε εßδικοýò. <<Γιατß λοιπüν», ρþ-
τησαν τüν Ποý - Γß, <<πÞγεò στÞν
βορειοανατολικÞ Κßνα νÜ θεμε-
λιþσηò τü Μαντσιουκοýο ;»».

¼ πρþην Γιüò τοý Οýρανοý,
ÜκολουΘdτνταò τÞν ýπüδειξι συμ-
βοýλων τοý Χιροχßτο, ÝξÞγησε
πτbò τüν εßχε ζητÞσει ü λαüò τÞò
Μαντζουρßαò καß πο)ò Þ παρουσßα
τdτν ºαπdτνων Þταν Üπαραßτητη
γιÜ τÞν οßκονομικÞ ÜνÜπτυξι τοý
τüπου. ¹ ÝπιτροπÞ Üκουσε, Ýρεý-
νησε, ÜνÝθεσε τÞν ýπüθεσι σÝ
διεθνÞ Ýλεγχο καß κατüπιν ÝπÝ-
στρεψε στÞ Γενεýη. ΔÝν ýπÞρξε
καιρüò γιÜ νÜ δοθÞ μιÜ Ýπßσημη
λýσιò,

¼ Ποý - Γß δÝν μποροýσε πιÜ
νÜ αýταπατÜται. -Ολοι ot ýπουρ-
γοß του ÝλÝγχονταν εýθÝωò Üπü
ºÜπωνεò ýπαλλÞλουò. ¼ ßσχυρü-
τεροò Üνθρωποò τοý Μαντσιου-
κοýο Þταν ü Γιοσüκα Γιασμüρι,
ýποδιοικητÞò τοý σtρατοý καß δι-
πλωματικüò ÜπεσταλμÝνοò τÞò κυ-
βερνÞσεωò τοý Τüκιο. ¶λλÜ ü
Ποý - Γß εΙχε πραγματοποιÞσει
τü δνειρü του νÜ παραμεßνη αý-
τοκρÜτωρ, Καß τü πιü μεγÜλο
του πρüβλημα, μÝ τÞν Üναγγελßα
τοδ νÝου βασιλεßου, Þταν Üν θÜ
μποροýσε νÜ φορÜ τÞν μακρυÜ
κßτρινη ρüμπα του μÝ τοýò ξωγρα-

φτστοýò δρÜκοντεò Þ Üν θÜ ÝπΡε-
πε νÜ ÜρκεσθÞ στÞν κοινÞ στολÞ
τοý ÜρχιστρατÞγου.

ΔÝν λογÜριαζε τßποτα.'ΑλλÜ κατÜ
βÜθοò τß εßχε ýπολογßσει τÜ χρü-
νια ποý ζοýσε στÞν 'Απαγορευ-
μÝνη Πüλι; Τοý Ýφθαναν οß μι-
κρÝò δüξεò μιÜò ýποδοχÞò στü Τü-
κιο (ü Χιροχßτο Ýρχüταν στüν
σταθμü νÜ τüν παραλÜβη) καß Þ
Ýλπßδα üτι θÜ ÝπÝστρεφε μιÜ μÝρα
στüν αýτοκρατορικü θρüνο τÞò
Κßναò. Εßχε τÞν Ýλπßδα πþò οß ºÜ-
πωνεò θÜ τüν βοηθοýσαν, ÜλλÜ τÜ
σχÝδια τþν προσταττbν του Þταν
διαφορετικÜ. ¼ Ποý - Γß Þταν
χρÞσιμοò στü Μαντσιουκοýο, σÜν
μιÜ κατÜστασιò μεταβατικÞ, σÜν
μÝσον γιÜ νÜ μÞ ταραχθοýν πολý
οß ÜνατολικÝò δυνÜμειò. Οß ºÜπω-
νεò σκüπευαν νÜ δημιουργÞσουν
στÞν Κßνα συστηματικÞ στρατιω-
τικÞ κατοχÞ.

Τü Ι941, üταν Üρχισε ü πüλεμοò
μεταξý ¹ντομÝνων Πολιτειþν καß
ºαπωνßαò, ü Ποý - Γß Üρχισε νÜ
βλÝπη τÜ πρÜγματα πιü δýσκολα.
Οß ºÜπωνεò στρατηγοß, κýριοι πιÜ
τÞò μισÞò Κßναò, τοý συμπεριφÝ-
ρονταν μÝ αýθÜδεια. ¶πü τÞν Üλ-
λη πλευρÜ, Üν οß ¶μερικανοß νι-
κοýσαν σ'αýτüν τüν πüλεμο, θÜ
τüν παρÝδιδαν στüν σýμμαχü τουò
ΤσÜνγκ ΚÜι-ΣÝκ. «-Αρχισα νÜ χÜ-
νω τüν ýπνο μου», διηγεßται ü Ποý-
Γß, «Üπü φüβο. Συμβουλευüμουν
τοýò χρησμοýò, σκεπτüμουν Üν
Þμουν φωτισμÝνοò Üπü τüν Οýρα-
νü. Κι Üκüμα νüμιζα πþò Þμουν
πÜντα Üρρωστοò. ΤÜ φÜρμακα δÝν
μοý Ýφθαναν ποτÝ». ¹ ÜφελÞò του
Üπüφασιò νÜ ξαναπÜρη Ýνα βασß-
λειο - φÜντασμα τοý δημιουργοý-
σε τCορα üλουò τοýò κινδýνουò. ¼
Ποý - Γß εßχε προδþσει τüν τüπο
του γιÜ τßò Üμφßβολεò Üπολαýσειò
τοý θρüνου τÞò Μαντζουρßαò καß
Ýπρεπε τþρα νÜ πληρþση μÝ τßιν
ζωÞ του.

Τüν Αýγουστο τοý Ι945 Ýπεφταν
στÞ Χιροσßμα καß στü ΝαγκασÜκι
οß ÜτομικÝò βüμβεò ποý Ýθεταν τÝ-
λοò στÜ ßμπεριαλιστικÜ σχÝδια
τþν ºαπdονων. ¼ Üληθινüò Üρχον-
ταò τÞò Μαντζουρßαò, ü ºÜπων
Γιοσüκα, παρουσιÜσθηκε στüν
Ποý - Γß καß τοý Üνακοßνωσε üτι
εΙχε στÞν διÜθεσß του Ýνα Üερο-
πλÜνο ποý θÜ τüν μετÝφερε στü
Τüκιο. ¸τσι, τοý ÝξÞγησε, θÜ αß-
χμαλωτιζüταν Üπü τοýò ¶μερικα-
νοýò καß üχι Üπü τοýò Ρþσουò Þ
τüν ΤσÜνγκ ΚÜι-ΣÝκ. ΓιÜ μιÜ Üκü-
μη φορÜ ü Ποý-Γß δÝν δßστασε.
ΧωρΙò νÜ σκεφθÞ πολý, Ýσπευσε
στü Üεροδρüμιο μÝ τüν Üδελφü
του, τρεßò Üνεψιοýò του καß τüν
προσωπικü του γιατρü. Τü φτòοχü
Λουλοýδι τοý Φεγγαριοý καß τßò

'Ο Ποý Γß διασκÝδαξε μÝ τü γκüλφ üταν Þταν Ýξüριστοò (Ι925-Ι932).



Üλλεò γυναßκεò του τßò ÝγκατÝλει-
ψε. ΓιÜ κακÞ του τýχη, μιÜ Üπü τßò
παλλακßδεò του τüν περßμενε στü
Üεροδρüμιο.

-Γιατß μÜò Ýγκαταλεßπειò, Ποý -
Γß; τοý εßπε. Γιατß δÝν μÜò παßρ,
νειò στÞν ºαπωνßα;

Καß ü Γιüò τοý Οýρανοý Ýδωσε
τüτε τÞν πιü «ßστορικÞ>> ÜπÜντησι
τÞò ζωÞò του:

- Τü ÜεροπλÜνο εßναι πολý μι-
κρü. Πτ,ιγαßνετε μÝ ßü τραßνο !

¶λλÜ εΙχαν καθυστερÞσει. ΤÞν

ταρÜξη μÝ μιÜ δικÞ του Üσχημη
ÜνÜμνησι.

ΤÜ πÝντε χρüνια ποý πÝρασε
στÞ Ρωσßα παραμÝνουν σκοτεινÜ.
Εßναι γεγονüò üτι ü Ποý - Γß Ýκανε
ü,τι μποροýσε γιÜ νÜ εýχαριστÞ-

ρα-
αß-
μιÜ
με-

τÝφερε στüν πÜτο μιÜò βαλßτσαò,
στüν διευθυντÞ τþν φυλακþν, «γιÜ

φοροýσε περιδÝραια Üπü μαργα-
ριτÜρια, ÜντÜξια μιÜò τσαρßναò.
Οß Ρþσοι üμωò ÜπÝφυγαν νÜ τüν

λαγÞò.
fηý t ¼κτωβρßου τοý 1949 ü

ΜÜο ΤσÝ - Τοýνγκ ÜνÞγγειλε, üρ-
θιοò στÞν πüρτα τÞò ¶παγο-

νο μετÝφερε τüν Ποý - Γß στÞν Κß-
να. ΚλεισμÝνοò στü βαγüνι του

μÝ Ýνοπλη συνοδεßα, ü Γιüò τοý
üýρανοý περßμενε καρτερικÜ τÞν

Δυü εßκüνεò Üπü τÞν φυλακÞ τοδ Ποý, Γß.
ΠÜνω : στü Ýσωτερικü τοý κελιοý του ü Γιüò τοδ Οýρανοδ

μαντÜρει μιÜ κÜλτσα του. ΚÜτω : κηπουρικÝò Ýργασßεò-στÞν 
σÝρρα τÞò φυλακÞò.'Ο Ποý-Γß Ýλευθερþθηκε τü Ιθ59.
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Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

τýχη του. Τü ταξßδι κρÜτησε πÝν-
τε μÝρεò
στρατιCοτ
στÜ του
Ποý - Γß
ΔÝν Þταν
νοýμερο 981 τþν φυλακþν Φου-

Γιατß οß ΚινÝζοι δÝν τüν σκü-

κοφαντοýνται καß νÜ διþκωνται
ÜλλÜ
πÜντα
τÞν «

ρελθüντοò. ΝÜ τüν παρουσιÜσουν

Þθελε ü ΜÜο σÞμερα γιÜ τüν
Üντßπαλü του Λιοý ΣÜο-Τσß.

ΓιÜ τÜ χρüνια ποý πÝρασε στßò
φυλακÝò τÞò Μαντζουρßαò δÝν Ý-
χομε Üλλεò Üποδεßξειò παρÜ üσα
ü ßδιοò γρÜφει στÞν αýτοβιογρα-
φßα του. ΤÜ στοιχεßα του εßναι θε-
τικÜ, ÜλλÜ δÝν Ýξηγοδν τüν ψυχο-
λογικü μηχανισμü τÞò Üναμορφdτ-
σεdοò του. Τü αßνιγμα τÞò προσαρ-
μογÞò τοý Γιοý τοý Οýρανοý σÝ μιÜ
κοινωνßα τüσο ριζικÜ διαφορετι-
κÞ παραμÝνει Üλυτο. ¶ναγνþρι-
σε τÜ λÜθη του, Ýνοιωσε φρßκη γιÜ
τü παρελθüν, θαυμασμü καß ÜγÜ-
πη γιÜ τüν ΜÜο. ¼λα αυτÜ μοιÜ-
ζουν μÝ σουρρεαλιστικÞ κωμωδßα.

Τü Ι957 Þ Κßνα Üρχισε μιÜ Ýκ-
στρατεßα Ýξολοθρεýσεωò τ(ßν Ýν-
τüμων καß τþν ζdιιων ποý Þταν φο-
ρεßò μικροβßων. ¶κüμα καß τü Νο
9Sr, ü πρdιην αýτοκρÜτωρ, Ý-

ι02

πρεπε νÜ προσφÝρη τßò ýπηρεσßεò
του. «'Ο διευθυντÞò τþν φυλακþν,
Üφοý μÝ ρdττησε γιÜ τßò σπουδÝò
μου καß γιÜ τÞ χειρωνακτικÞ μου
Ýργασßα, μÝ ρdιτησε τß μποροýσα
νÜ κÜνω γιÜ νÜ βοηθÞσω τÞν Ýκ-
στρατεßα Ýναντßον τþν Ýπιδημιþν.
Εßπε üτι εßχε μÜθει τßò προüδουò
μου στÞν Ýξüντωσι τþν μυγþν, Üλ-
λÜ δÝν Þξερε Üν θÜ εßχα τÞν ßδια
Ýπιτυχßα μÝ τÜ ποντßκια. ¶πÜντη-
σα πα)ò δÝν εßχα κανÝνα σχÝδιο,
ÜλλÜ σÝ κÜθε Ýνα Üπü τÜ κελιÜ μαò
θÜ μποροýσε νÜ σκοτωθÞ Üσφα-
λτßò Ýναò ποντικüò. ¼ διευθυντÞò
κοýνησε τü κεφÜλι: Τü σχÝδιü
σαò εßναι πολý συντηρητικü. ¶-
κüμα καß τÜ παιδιÜ τοý νηπιαγω-
γεßου θÜ σκοτdτσουν Üπü Ýνα πον-
τικü. ΘÜ κÜνω κÜτι καλýτερο, Ü-
πÞντησα, γιÜ νÜ σκοτþσω τουλÜ-
χιστον δýο. ¼ δειυθυντÞò μÝ διÝ-
κοψε λÝγοντÜò μου πþò δÝν εΙχε
σκοπü νÜ μÝ βÜλη σÝ περιορισμü,
Üκüμα κι Üν δÝν κατÜφερνα νÜ
σκοτþσω πολλοýò ποντικοýò».

¹ ßστορßα Ýχει φαιδρü τÝλοò.
Γιατß ü Ποý - Γß, μÝ τÞν βοÞθεια
Ýνüò κομμουνιστοý, βρÞκε διÜφο-
ρουò τρüπουò καß σκüτωσε Ýξη
ποντικοýò. "Ολα τÜ χρüνια στÞ
φυλακÞ τοý Φουσοýν εßχε πολλÝò
τÝτοιη Ýμπειρßεò. ¹ χειρωνακτι-
κÞ Ýργασßα, σýμφτονα μÝ τü σýστη-
μα τÞò Üναμορφþσεωò, ποý εΙχε
καθιερþσει ü ΜÜο, Þταν καθημε-
ρινÞ του ýποχρÝωσιò. ¼ Γιüò τοý
Οýρανοý Ýμαθε νÜ μαντÜρη τßò
κÜλτσεò του, νÜ πλÝνη τÜ Üσπρüρ-
ρουχÜ του (τÜ πρþτα χρüνια αý-
τÝò τßò δουλειÝò τßò Ýκανε ü πιστüò
του ýπηρÝτηò ποý κατÜφερε νÜ τüν
ÜκολουθÞση þò τÞν φυλακÞ) καß
νÜ καλλιεργÞ χρυσÜνθεμα. Γßνον-
ταν Ýπßσηò Ýκεß μαθÞματα πολι-
τικÞò, καß κÜθε λßγο οfφυλακισμÝ-
νοι ÝπισκÝπτονταν τοýò Üγροýò
καß τÜ ÝργοστÜσια γιÜ νÜ διαπι-
στþσουν μüνοι τουò τßò προü-
δουò τÞò Κßναò τοý ΜÜο. ΤÜ
πρþτα χρüνια ü Ποý - Γß δÝν κοι-
μüταν Üπü Ýναν Üλλο φüβο, τüν
πüλεμο τÞò ΚορÝαò. "Αν οß ¶με-
ρικανοß Ýφθαναν στÞν Μαντζου-
ρßα, σκεπτüταν, οß κομμουνισταß
θÜ τüν σκüτωναν γιÜ νÜ μÞ τüν
παραδdτσουν στοýò Ýχθροýò. Οß
πνευματικοß του δÜσκαλοι τüν δια-
βεβαßωναν üτι Þ Κßνα τοý ΜÜο
Þταν ÜÞττητη, καß ü Ποý - Γß βρÞ-
κε σιγÜ - σιγÜ τüν ýπνο καß τÞν ü-
ρεξß του. <<Οß φανταστικÝò Üρρdι-
στιεò εßχαν ÝξαφανισθÞ. ΓιÜ πpdr-
τη φορÜ στÞ ζωÞ μου Üρχιζα νÜ
γßνωμαι Üντραò».

¶κüμα καß Üν κριθÞ σÜν εýκο-
λη προπαγανδιστικÞ üποχρÝτοσιò,
ü Ýνθουσιασμüò του μοιÜζει εßλι-
κρινÞò καß δÝν ÝκπλÞσσει. ¸βλε-

πε νÜ σκοτCονουν Ýνα πρüò Ýνα ü-
λουò τοýò ºÜπωνεò τοý Μαντσιου-
κοýο, Ýνþ αýτüν τüν μεταχειρß-
ζονταν μÝ διδασκαλßα καλÞò θελÞ-
σεωò. Εßχε φαντασθÞ πþò θÜ τüν
Ýκτελοýσαν, Üλλ'αýτοß τοý ζη-
τοýσαν νÜ συνεργασθÞ μÝ τοýò
Üλλουò καß νÜ σκοτþση πιü πολ-
λοýò ποντικοýò.

Στßò 4 Δεκεμβρßου τοý Ι959 ü
Πρüεδροò τÞò Δημοκρατßαò Λιοý
ΣÜο - Τσß τοý Ýδωσε, κατ' ÝντολÞν
τοý ΜÜο, Üφεσι Üμαρτιþν, Τü
ÝξιτÞριü του Üπü τßò φυλακÝò
Ýγραφε : «'Ο Ýγκληματßαò πολÝ-
μου ¶ισßν - Τζüρο Ποý - Γß, Üρ-
ρην 54 Ýτþν, καταγωγÞò Μαντζου-
ριανÞò, γεwηθεßò στü Πεκßνο Ýχει
Ýκτßσει δεκαπÝντε χρüνια ποινÞò.
¸πειδÞ Ýχει ÜποκατασταθÞ Üπü
χειρωνακτικÞ Ýργασßα καß ßδεολο-
γικÞ Ýκπαßδευσι, τοý παραχωρεß-
ται Þ συγγνþμη καß διατÜσσεται Þ
ÜπελευθÝρωσßò του)». "Υστερα Üπü
τριανταπÝντε χρüνια Üπουσßαò,
στßò 9 Δεκεμβρßου, ü Γιüò τοý
Οýρανοý ÝπÝστρεφε, κομμουνι-
στÞò, στü Πεκßνο.

Τþρα Üρχιζε μιÜ καινοýργια πε-
ρßοδοò τÞò ζωÞò του. Πριßτα Ý-
γινε κηπουρüò καß ýστερα βιβλιο-
θηκÜριοò, γιÜ τÞν δüξα φυσικÜ
τοý ΜÜο. ¼ Üρχηγüò τÞò κυβερ-
νÞσεωò Τσοý ¸ν - ΛÜι, τüν ýπο-
χρÝωσε, γιÜ λüγουò Ýντυπωσια-
κοýò, νÜ παρευρεθÞ στÞν Ýπßσημη
ýποδοχÞ τοý στρατÜρχη ΙγΙοντγ-
κüμερυ.Οß ξÝνοι διπλωμÜτεò Ýβλε-
παν Ýκπληκτοι αýτüν τüν Üνθρω-
πÜκο μÝ τÜ γυαλιÜ καß τÞν μπλÝ
φüρμα, ποý Þταν κÜποτε αýτοκρÜ-
τωρ. ¹ταν Þ τελευταßα του δη-
μοσßα ÝμφÜνισιò, ποý πνßγηκε στÞ
σιωπÞ τÞν ÞμÝρα ποý Ýκατομμýρια
¸ρυθροφρουροß συγκεντρdιθηκαν
στÞν τερÜστια πλατεßα μπροστÜ
στÞν ¶παγορευμÝνη Πüλι, σεßον-
ταò τßò «σκÝψειò» τοý ΜÜο.

¾πÞρξε εßλικρινÞò στÞν κομ-
μουνιστικÞ του Üναμüρφωσι; Κα-
νεßò δÝν μπορεß νÜ ÜπαντÞση μÝ
βεβαιüτητα. ΠÜντωò ü χαρακτÞ-
ραò του Þταν ÜσταθÞò καß συμ-
βιβαστικüò. -Ηθελε πÜντα νÜ Ý-
χη μιÜ Þσυχη ζωÞ. ΔÝν ýπÞρξε
βÝβαια πολιτικÞ ßδιοφυßα, ÜλλÜ
οýτε ü «Üνιαρüò βλÜκαò», üπωò
τüν φαντÜζονταν οΙ ºÜπωνεò. ΣτÞν
ÜντιφατικÞ ζωÞ του τüν εßχε üδη-
γÞσει Ýνα θαυμÜσιο Ýνστικτο αý-
τοσυντηρÞσεωò. ¸ταν ü τελευταß-
οò ποý διεσþθη Üπü τüν κινεζικü
κατακλυσμü, ποý κατÝστρεψε τÞν
Üρχαßα ¶παγορευμÝνη Πüλι. ΧÜ-
θηκε σιωπηλÜ, Ýτσι üπωò Ýζησε.
ΠαρÜ τßò τρομακτικÝò περιπÝτειεò
ποý πÝρασε τοý Ýμελλε νÜ ζÞση
εýχαριστημÝνοò.

GIORGIO FATTORI
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Η ΠΡΩΤß ΜΠΑΙΙΤΛ ΣΤflΙΙ ΕΛΛΙΔΑ

Τü Ι825 σνγκροτÞθηκαν στü Ναýττλιο μÝ ýπο-
χρεωτικÞ κατÜταξι, Ýπειτα Üτü τüν νüμο ΜΗ'τÞò
Ι0 Μαßον τοý Ýτονò Ýκεßνον,. οß πρþτεò _μονÜδε5
<<τακττκοý>» στρατοý : τρßα τÜγματα καΙ Ýνα Þμß-
ταγυα πεζικοý, Ενα τÜγυα ßππικοý, Ýναò λüχοò
Üκροβολιστþν καß Ýνα τμÞμα φρονριακοý τνρο-
βολικοý. ¹ταν δηλαδÞ Ýνα πλÞρε5 σýιιταγυα, τοý
üιτοßου Þ δýναμιò ÜνÞρχετο σÝ 4.00Ο Üνδρεò. ΤÞν
üργÜυωσι καΙ τÞν δτοßκησι τþν μονÜδων αýτþν
ÜνÝλαβε ü γνωστüò ΓÜλλοò φιλÝλλην βαρþνο5 ΚÜ-
ρολοò ΦαβιÝροò, μÝ τüν βαθμü τοý σννταγματÜρ-
χον. Μαζß τον εΙχε καΙ τüν Ýπßσηò φιλÝλληνα,Üτü τÞν ΚορσικÞ, ýτολοχαγü 'ΙωσÞφ ¹μπÜτη.

Καß οß δýο αýτοß «μονσοτραφεß5» Εýρωταßοι
θÝλησαν νÜ ÝιττÜξονν στü σýνταγυÜ τονò καΙ Ýνα

μονσικü σνγκρüτημα σýμφωνα μÝ τÜ ξÝνα τρü-

εýχαριστημÝνοι þτü τÞν Ýν γÝνει διαβßωσß τονò,
ΓιÜ τÞν β*τßωσι τÞò θÝσεþò τονò Üτηνθýνθησαν
Üρχικþò στüν ΦαβιÝρο, ü üποßο5 üμωò «Üπεκρ{θη
μÝ μεγÜλην αýστηρüτητα>>, διüτι τÞν ÝνÝργειÜ τον5
τÞν Ýθεþρησε þò αýθÜδη καΙ τοýò Üπεßλησε μÝ
φνλÜκισl. "Επειτα ÜναφÝρθηκαν στü ýπονργεßο
ΠολÝμον, γιÜ νÜ βροýν Ýκεß τÞν δικαΙωσß τονò.
¹ χαριτωμÝνη ÜναφορÜ τονò, ποý πρòbτη φορÜ
βλÝιτετ τü φþò τÞò δημοσιüτητοò, Ýχει þò ÝξÞ5 :

Πρüò τü Ýξοχον'Υπουργεßο,, τοδ
ΠολÝμου.

Οß κÜτωθεν ýπογεγραμμÝνοι fulou-
σικοß ÜναφÝρομòν πρüò τÞν Ýξοχü-
τητÜ τηò, üτι, ÝπειδÞ Þ πατρßδα μαò
εýρßσκεται εßò τÜ βÜσανα τÞò Ýλευ-
θερßαò τηò, ÝτρÝξαμεν καß Þμεßò,
Üλλοι μÝν (μÝ ßδÝαν μουσικÞò) Üπü
τÞν Εýρþπην, Üλλοι δÝ Üπü διÜφορα
μÝρη τÞò Γραικßαò καß ÝδουΜψαμεν
Üρκετüν καιρüν, þò πιστοß πατριþ-
τεò, εßò διÜφορουò ποΜμουò τÞò Πε-
λοποννÞσου, Ü δ ι α φ ü ρ ε τ α. ΤÝ-
λοò πÜντων Ýχομεν τþρα üκτþ μÞ-
νεò üποý μÝ τÞν ÝπιμÝλειÜν μαò κ α-
ταντÞσαμεν μουσικοß εßò τü
πρþτο Σýνταγμα, νÜ παßζωμεν πρüò
τοýτοιò καß διαφüρουò συμφωνßαò.
"Οθεν, ÝπειδÞ οß μουσικοß θεωροýν-
ται μÝν τακτικοß, πλÞν δÝν Ýχουν
βαθμοýò ÜνωτÝρουò, διÜ νßι Ýλπßζη
καθ' ε[ò τü ÜναβßβασμÜ του, διßι
τοýτο φυσικ?ι πρÝπει νßι Ýχη ßναν
διαφορετικüν μισθüν Üπü τοýò Üλ-
λουò στρατιþταò, διÜ νÜ εýχαριστÞ-
ται καß ü μουσικüò, ΔιÜ τοδτο, χω-
ρßò κακßαν, Üπεφασßσαμεν νÜ κÜ-
μωμεν μßαν Üναφορßιν πρüò τüν κý-
ριον συνταγματÜρχην ΦαβιÝ (Þ üποßα
σημειοδται üπισθεν ταýτηò) ζητοδν-
τεò τüν πρÝποντα μισθüν μαò, Üν
εΙναι εýχαριστημÝνοò, εßδεμÞ τüν πα-
ρακαλοδμεν νÜ μdò δþση τÞν Ýλευ-
θερßαν μαò, ÝπειδÞ καß δÝν Þμπο-
ροýμεν νÜ φθεßρωμεν τÞν ζωÞν, φυ-
σüνταò καθημερινþò τÜ. ÝνστρουμÝν-
τα μαò (μÝ ηστεßαν καß ξηροφα-
γßαν, Þγουν ψωμß καß τυρß Þ ψωμß
καß Üλλοò) καßνßιχτηκιÜσωμεν Üδß-
κωò, καß τÞν ÝπαρρησιÜσαμεν τοý
ßδßου, üστιò Üπεκρßθη μÝ μτγÜλην
αýστηρüτητα, νÜ μÞν τýχη καß αýθα-
διÜσωμòν Ýκ δευτÝρου νÜ. τοý δü-

'Ο ΚÜρd,οò ΦΦιÝροò

σωμεν ÜναφορÜν, διüτι θÜ μd,ò παι-
δεýσχ σκληρÜ, προστÜττονταò Ýν
ταυτ@ νßι μÜò βÜλουν εßò τÞν σκο-
τεινÞν φυλακÞν καß νÜ μÞ μαò δü-
σουν παρÜ ψωμß καß νερü, þσÜν
τþν καταδßκων καß ληστþν.

Εßò τüν ßδιον καιρüν Ýρχεται καß
ü καπετÜν 'ΑμπÜτηò, μÝ δευτÝραν
προσταγÞν, οýδÝ ψωμß καß νερü νÜ
μÞ μαò δþσουν, ÜλλÜ νÜ σταθþ-
μεν νηστικοß (üνταò παραπονεμÝνοò
καß Þ εýγενßα του, διüτι δÝν Þθε-
λÞσαμεν νÜ συντροφεýσωμεν τÞν
νýμφη του Üπü τü σπßτι καß Ýωò
τÞν Ýκκλησßαν μÝ τÞν μοýζικαν, μÝ
τü νßι εß'μαστε καß ξυπüλητοι)."Οθεν
γνωστüν εΙναι, üτι ü κ. συνταγμα-
τÜρχηò δÝν ÜγαπÜ νßι εýρßσκεται
μουσικÞ εßò τÞν 'Ελλιßδα.

Διßι τοýτο, μετÜ θερμþν δακρýων,

παρακαλοýμεν τÞν ÝξοχüτητÜ τηò'
νÜ στεßλη νÜ ß'δη εßò ποßαν κατÜ-
στασιν εýρισκüμεθα καß νßι μÜò κρß-
νη πρüò τοýτοιò, κατÜ νüμον καß
Üν Ýχωμεν τü Üδικον, δικαßωò νÜ
παιδευθþμεν, εßδεμÞ νÜ λÜβωμεν
μßαν Üπüφασιν Þ νßι δουλÝψωμεν
τÞν πατρßδα μαò δικαßωò Þ νÜ μÜò
δþση τÞν Ýλευθερßαν, διÜ νÜ κυτ-
τÜξιι κÜθε Ýναò τÞν δουλειÜ του,
üσον εΙναι Üκüμη ü και-
ρüò ξεστüò,

Καß αýθιò παρακαλοδμεν τÞν Ýξο-
χüτητÜ τηò νßι μÞν παρα)εßψχ ταG
την τÞν ýπüθεσιν, Üλλßι νÜ τÞν κρα-
τÞση καß νÜ τÞν κρßνγ1, üπωò τοý
φανfi εýλογον.

Ταδτα καß εßμεθα ýπÞκοοι εßò τÜ
χρÝη μαò,

Τα ¹ Σεπτεμβρßου Ι825
'Εν Ναυπλßφ

ΧρΙστοò Μπερετßνοò, Χρθστοò Πα,
παδüπουλοò, Γεþργιοò Καναβιτξιþ-
τηò, ΜιχαÞλ Πατρßκοò, Κωνσταντß-
νοò Ζακýνθιοò, ΔημÞτριοò ΠεριστÝ-
ρηò, Γεþργηò ., Γεþργιοò
Πατ ρßκοò ,Στυλιανüò ' ΙωÜννου , Κουρ-
σüπουλοò, ΔημÞτριοò ΜπÜρκαò,
ΛευτÝρηò'ΑρÜπηò, ΔημÞτρηò Ταμ
πουρατζÞò,

σχοληθÞ μÝ ζητÞματα μονσικþν.

ΗΛ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΔΟΣ
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Λßγοι δημüσιοι Üνδρεò ÝπÝσυραν
Ýναγτßον τουò τüση λαß'κÞ κατακραυγÞ üση
ü 'Αριστεßδηò ΣτεργιÜδηò, ýπατοò ÜρμοστÞò
στÞν Σμýρνη Üπü τü Ι9Ι9 þò τü Ι922.
'ΑλλÜ καß κατüπιν, στü διÜστημα τþν 28

χρüνων τÞò αýτοεξορßαò του, οß "Ελληνεò

τÞò Μικρd.ò 'Ασßαò δÝγ ξÝχασαν τüν σατραπικü
τρüπο μÝ τüν üποßο Üσκησε τÞν Ýξουσßα του.
'Ο ßδιοò Ýξ Üλλου ποτÝ δÝν θÝλησε
νÜ" δþση ÝξηγÞσειò καß Ýζησε

μÝσα σ'ßνα «αßνιγματικü περßβλημα
σιγÞò» στÞν Νßκαια τÞò Γαλλßαò, þò τü Ι950.

λοι στÜ ΧανιÜ, Ρþσοι στü ΡÝ-
θυμνο, ¶γγλοι στü ¹ρÜκλειο,
ºταλοß στüν νομü Λασιθßου). Τüτε
γιÜ πρþτη φορÜ ü δικηγüροò μÝ
τÞν εýρωπαßκÞ μüρφωσι γνωρß-
ζεται καß σχετßζεται μÝ "Αγγλουò
καß βρεταννικÝò ýπηρεσßεò, Καß
μÜλιστα μÝ τρüπο Ýχθρικü καß
Üνþμαλο.

Βενιζελικüò Üπü τüτε - στÞν
περιοχÞ ποý πÜντα, καß ßδιαßτερα
τüτε, ü ΒενιζÝλοò εßχε τÞν μι-
κρüτερη δýναμι Üπ'üλη τÞν Üλλη
ΚρÞτη - Ýμφανßζεται ýποκινητÞò
καß ÞγÝτηò τÞò ÝπαναστÜσεωò τοý
Θερßσου, Ýναντßον τοý Þγεμüνοò
πρßγκιποò Γεωργßου, τü Ι905. Οß
ÜρχÝò καταδιþκουν τοýò Ýξεγερ-
θÝνταò. ¼ ΣτεργιÜδηò συλλαμβÜ-
νεται Üπü τοýò -Αγγλουò καß φυ-
λακßζεται Ýπß Ι 1/, χρüνο.

ΠολλÜ χρüνια Üργüτερα μερι-
κοß μελετηταß τÞò «αßνιγματικÞò
φυσιογνωμßαò» θÜ κÜνουν κÜποια
σκÝψι: «ΚαμμιÜ φορÜ μÝ τοýò
¶γγλουò συμβαßνει þστε κατα-
διωκüμενοι καß κρατοýμενοß τουò
νÜ μεταβληθοýν μÝ τÞν πÜροδο
τοý χρüνου σÝ δοκιμασμÝνουò φß-
λουò τουò. Καß ü Νεχροý Ýκανε
σÝ ÜγγλικÝò φυλακÝò κι ü ΚενυÜ-
τα Ýξüριστοò,.,».

ΜÝνει πιστüò στüν ΒενιζÝλο
τüν καιρü τÞò ÝπικρατÞσεdοò του
στÞν ΚρÞτη, üταν Ýρχεται στÞν

¸λλÜδα μÝ τÞν ÝπανÜστασι τοý
1909, στÜ χρüνια τοý Διχασμοý.
μÝ τÞν Ýναρξι τοý «Εýρωπαßκοý
ΠολÝμου», καß στÞν πτÞσι του
πρüò τÜ πεπρωμÝνα τÞò ΦυλÞò,
λßγο ýστερþτερα. Φανατικüò βε-
νιζελικüò καß «ΔυναστειομÜχοò»
(Üπü τÞν σýγκρουσι ΒενιζÝλου -
Þγεμüνοò Γεωργßου), μÝ τÞν πο-
λιτικÞ Üσχολεßται σ' üλη του τÞν
καρριÝρα. ¶λλÜ πολιτευτÞò δÝν
θÜ γßνη ποτÝ. Εßναι Ýξω Üπü τÞν
ßδιοσυγκρασßα του. ΔÝν μπορεß νÜ
πλησιÜση ποτÝ ψηφοφüρο. Τü
παγερü Ýπßσημο ýφοò του, τοý
Üπαγüρευε καß τÞν σκÝψι Ýστω
<<τÞò προσφυγÞò» σÝ κÜλπη. ¶λλÜ
στÞν πολιτικÞ δÝν χρειÜζονται μü-
νο οß πολιτευüμενοι...

¼ ΒενιζÝλοò τüν χρησιμοποιεß
στüν κρατικü μηχανισμü. ΣτÜ χρü-
νια τοý πολÝμου γßνεται γενικüò
διοικητÞò ¹πεßρου (θÝσιò ποý
Üντιστοιχεß - üπωò καß θÜ τυπο-
ποιηθÞ Üργüτερα, üταν καθιερωθÞ
ü θεσμüò - μÝ ýφυπουργοý). Εßναι
λεπτÞ Þ θÝσιò Ýκεßνη, γιατß τüν
καιρü ποý ü Διχασμüò Üποτελοýσε
ÜπειλÞ διαλýσεωò τοßι κρÜτουò,
οß ºταλοß Ýδειξαν ßδιαßτερο Ýνδια-
φÝρον γιÜ τÜ ºωÜννινα, σÜν «προ-
στÜτεò>» τοý νεοδημιοýργητου Üλ-
βανικοý κρÜτουò. ΚατÝλαβαν στρα-
τιωτικÜ τÞν ¹πειρο γιÜ Ýνα διÜ-
στημα καß Ýπειτα, Ýχονταò «μÝ-

'Η αßνιγματτκÞ φυσιογνωμßα

τοý 'Αριστεßδπ ΣτεργιÜδπ
Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛ^ΗΝΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΥΤΗ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ τü Ι86Ι καß μεγÜ-Ι λωσε στü ¹ρÜκλειο ΚρÞτηò.
ΣτÜ χρüνια τÞò κατακραυγÞò Κρη-
τικοß «θ' Üποκαλýψουν»» üτι δÝν
Þταν Κρητικüò, ÜλλÜ Μακεδüναò,
Üπü τÞν Θεσσαλονßκη. Τü συνη-
θισμÝνο στÞν Μακεδονßα üνομα
τοý παπποý του, ΣτÝργιοò, Ýγινε
Ýπßθετο κατÜ τÞν μακεδονικÞ
συνÞθεια τÞò ÝποχÞò, Üπü τüν
πατÝρα του: Στεργßου. Καß ü δÜ-
σκαλοò τοý ¹ρακλεßου (Þταν τü-
τε κÜπωò καß ληξßαρχοι οß δÜ-
σκαλοι) τüν üνοματßζει ΣτεργιÜ-
δη. Τü Ι884τελεßωσε τÞν ΝομικÞ
ΣχολÞ τþν ¶θηνþν, ΣπουδÜζει
καß στü Παρßσι. ΔιαμÝνει γιÜ λßγο
καß στÞν Γερμανßα, Αýστρßα, ¶γ-
γλßα, στÜ χρüνια τþν σπουδþν
του στü Ýξωτερικü, þò τü Ι889.

¸κεßνο τüν φοβερü γιÜ τü ¹-
ρÜκλειο χρüνο γυρßζει. Σ' Ý-
ναν παροξυσμü μισαλλοδοξßαò οß
Τοýρκοι, στßò σφαγÝò τοý ßδιου
χρüνου, σκüτωσαν τοýò Üδελφοýò
του ΓιÜννη (γιατρü) καß Θρασý-
βουλο (δικηγüρο). ΜÝνει καß δι-
κηγορεß στÞν γενÝτειρÜ του düò

τü Ι905.
Τþρα οß Τοýρκοι Ýχουν Ýξο-

στρακισθÞ σχεδüν Üπü τÞν Με-
γαλüνησο. ¹ «ΚρητικÞ Πολι-
τεßα»» εßναι αýτüνομη, μÝ προστα-
τευτικÞ κατοχÞ Üπü τÝσσεριò Με-
γÜλεò ΔυνÜμειò, στÞν ÜρχÞ (ΓÜλ-

ι04



τωπο» μÝ Αýστριακοýò στÞν ¶λ-
βανßα, πÜντα μποροýσαν νÜ δη-
μιουργÞσουν ζητÞματα σ' Ýναν γε-
νικü διοικητÞ ¹πεßρου. ¶λλÜ οß
δυσκολßεò σýντομα παρÝρχονται.
ΜÝ τÞν συμμαχικÞ νßκη, μÝ τÞν
σιιμβολÞ τÞò ÝνωμÝνηò πιÜ ¸λ-
λÜδαò στÞ νßκη τοý Μακεδονικοý
Μεττßπου, πλησιÜζει Þ þρα τÞò
πραγματοποιÞσεωò τþν προαιω-
νßων üνεßρων τοý ¸λληνισμοý.
ΜετÜ τÞν συμμετοχÞ καß στÞν
συμμαχικÞ Ýκστρατεßα τÞò Οý-
κρανßαò, Üκολουθοýν Ýκθαμβωτι-
κÜγεγονüτα: ΔυτικÞ ΘρÜκη, Σμýρ-
νη, ºωνßα, ¶νατολικÞ ΘρÜκη,
Βüρειοò ¹πειροò, Ýλληνικüò στρα-
τüò μιÜ þρα μακριÜ Üπü τÞν
¶για-ΣοφιÜ.. -

Στßò 2 /Ι5 Μαßου τοý Ýτουò
Ι920 μιÜ ÝλληνικÞ μεραρχßα Üπο-
βιβÜζεται στÞ Σμýρνη (Þ 1η, μÝ
διοικητÞ τüν συνταγματÜρχη Ν.
Ζαφειρßου), ¼ ¸λληνισμüò μαθαß-
νει τÞν εßδησι μÝ Ýξαλλο Ýνθου-
σιασμü. Καß üσο γιÜ τοýò κα-
τοßκουò τÞò Σμýρνηò (τÞò πÜντοτε
«Γκιαοýρ ºσμßρ» γιÜ τοýò Τοýρ-
κουò), αýτοß μüνο μÝ δÜκρυα καυ-
τÜ, πýρινα δÜκρυα, μποροýν νÜ Ýκ-
δηλCοσουν τÜ συναισθÞματÜ τουò.

Τüτε γßνεται γνωστü στüν πολýν
κüσμο καß τü üνομα ¶ριστεßδηò
ΣτεργιÜδηò. Εßναι ü ¾πατοò ¶ρ-
μοστÞò στßò περιοχÝò ποý κατα-
λαμβÜνει ü Ýλληνικüò στρατüò.
¶ρμοστÞò μÝ Üπεριüριστεò Ýξου-
σßεò. ¶ρμοστÞò üχι μüνο τÞò ¸λ-
λÜδοò, ÜλλÜ καß üλων τþν ΜεγÜ-
λων ΔυνÜμεων, ποý νßκησαν στüν
παγκüσμιο Ýκεßνον πüλεμο ('Αγ-
γλßαò, Γαλλßαò, ºταλßαò, ¹νωμÝ-
νων Πολιτειþν, ºαπωνßòßò). ΠÝντε
ΜεγÜλοι ρυθμßζουν τßò τýχεò τþν
λαþν στüν Πρþτο, üπωò καß στüν
Δεýτερο, Παγκüσμιο Πüλεμο. Καß
ü Ýλληνικüò στρqτüò καταλαμβÜ-
νει τÞν Σμýρνη στÞν ÜρχÞ þò
Ýντολοδüχοò τþν ΜεγÜλων ΔυνÜ-
μεων. Καß "Υπατοò ¶ρμοστÞò, τþν
ΜεγÜλων καß τÞò ¸λλÜδοò, πα-
ρουσιÜζεται τüτε στü πανελλÞνιο
προσκÞνιο ü ΣτεργιÜδηò. Καß θÜ
ÜπασχολÞ τü πανελλÞνιο Ýπß
3 r/, χρüνια, þò κÜποια ÜποφρÜ-
δα ÞμÝρα. Καß θÜ τü ÜπασχολÞ,
μÝ κατÜρεò καß Üναθεματισμοýò,
καß Üλλα πολλÜ χρüνια.

¼ Μιχ. ΡοδÜò, ü δημοσιογρÜ-
φοò ποý διετÝλεσε Üρκετü διÜ-
στημα διευθυντÞò Γραφεßου Τý-
που τÞò ¶ρμοστεßαò, ποý γνþ-
ρισε δηλαδÞ Üπü κοντÜ τüν Üμε-
σο προßστÜμενü του, θÜ γρÜφη
κÜποτε ρωτþνταò καß Üπαντc,ινταò,
μÝ Üüριστεò ÜπαντÞσειò καß ü
ßδιοò :

«Τß Þταν Ýπß τÝλουò αýτüò ü
Üνθρωποò ποý συγκÝντρωνε στü

πρüσωπü του τüν θαυμασμü, τÞν
κατÜρα καß τü μßσοò üλου τοý
Ýλληνικοý κüσμου;

¹ταν μεγαλοφυÞò, Üνισüρρο-
ποò, δßκαιοò, Üδικοò, Þθικüò, ÜνÞ-
θικοò, δημοκρατικüò, μοναρχικüò,
σατρÜπηò, περιφρονητÞò τÞò Ý-

ξουσßαò, δοýλοò τÞò ÜρχÞò, Üνε-
ξÜρτητοò,γενναßοò Þ δειλüò;

"Ηταν Üπ' üλα. ΚρÜμα ÞθικÞò
καß Üνηθικüτητοò, μεγαλοφυtαò
καß Üνικανüτητοò.'Ηρωò Üναμφι-
σβητÞτωò καλα)ν καß Üναμφισβη-
τÞtωò üλεθρßων Ýργων. ¾περÜν-
θρωποò καß μικρÜνθρωποò, δοýλοò
τþν παθτßν, ττbν üρÝξεων καß ττüν

φιλοδοξιþν του».
"Εναò Üλλοò ποý τüν ¾νþρισε

<<Ýκ τοý πλησßον», ü στρατηγüò
Γ. Σπυρßδωνοò (διευθυντÞò Ýπιτε-
λικοý γραφεßου τÞò ΣτρατιÜò Μ.
¶σßαò) θÜ χρωματßση τßò πρÜ-
ξειò του μÝ Üκüμη μεγαλýτερη
Ýπιεßκεια, ¾ρÜφονταò:

ΑΡΙΣΤΕΙΔFΙΣ ΣΤΕΡΓΙ ΑΔΗΣ

«'Η συνýπαρξιò ¸λλÞνων καß
Τοýρκων Þτο δυσχερÞò. ΔιÜ τοδτο
Þ ÝλληνικÞ κυβÝρνησιò Ýδωσε εßò
τüν ¾πατον ¶ρμοστÞν δικαιþ-
υατα τÜ üποßα οýδÝν πρüσωπον
bυνεκÝντρωσε ποτÝ δι' Ýαυτü: ΝÜ
νομοθετÞ διÜ τÞν περιοχÞν φθÜ-
νων μÜλιστα μÝχριò Ýκδüσεωò συν-
τακτικþν πρÜξεων,..

..,¹ ÜδιÜκοποò ÝπÝμβασιò ττßν

τßον του,
Καθ' ÞμÜò ü κατηγορηθεßò Στερ-

γιÜδηò Ýπραξε τü καθÞκον του.
Τü ÝλÜττωμÜ του Þτο üτι ÝφÝρετο
κατÜ τρüπον Üξεστον καß προε-
κÜλει Üνευ λüγου σφοδρÜò δυσα-
ρεσκεßαò».

'Ο ΣτεργιÜδηò ýποδÝχεται στιjν Σμýρνη τüν ÜρχιστρÜτηγο Λεωνßδα Παρα,
οκευüπ'οý),ον', ΔεξιÜ θιακρßνεται ü τüτε ÝπιτελÜρχηò Θεüδτοροò ΠÜγκαλοò,

ι tη -" ß1r.*

}----



¹ παγερÜ Üτμüσφαιρα δημιουρ-
γÞθηκε Üπü τÞν πρdιτη ÝπαφÞ τοý
¶ρμοστοý μÝ Σμυρναßουò. ΤÞν
ÝπομÝνη τÞò ÜφßξεCοò του δÝχεται
προκρßτουò τÞò Σμýρνηò, ποý τüν
καλωσορßζουν. Κι Ýκεßνοò τοýò
ÜπαντÜ «Üντιφωνþν»:

- 
-Εφερα μαζß μου, γιÜ νÜ διοι-

κÞσω τüν τüπον, Ýναν βοýρδουλα.
ΔÝν θÜ διστÜσω νÜ τüν χρησιμο-
ποιÞσω Üδιακρßτωò.

ΚοιτÜζονται οß πρüκριτοι μ'Ü-
μηχανßα καß κατÜπληξι. Ποιüò καß
τß νÜ τοý ÜπαντÞση; Εßναι στÜ
καλÜ του ü Üνθρωποò; Βρισκεται
δμαξ Ýναò.' Εßναι ü παλαßμαχοò
Ýθνικþν ÜγCονων, ü δημοσιογρÜφοò
ΜιλτιÜδηò ΣεßζÜνηò :

- Κýριε ¾πατε, καλÜ θÜ κÜ-
νετε νÜ κρεμÜσετε τüν βοýρδουλα
στüν τοßχο. ΑýτÝò τßò ÞμÝρεò τßò
περιμÝναμε γενεÝò, ÝκατοντÜδεò
χρüνια. ΜÞ θÝλετε νÜ δηλητηριÜ-
σετε τÞν χαρÜ μαò,
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Τüτε, Ýκεßνη τÞν þρα, δÝν Ýδω-
σε ÜπÜντησι ü νεοφερμÝνοò, ΘÜ
τÞν δdιση μÝ τßò πρÜξειò του,
χωρßò μεγÜλη ÜναβολÞ.

Καß Þ κατακραυγÞ Üρχισε σÝ
λßγεò μÝρεò. Καß πρßν περÜση μÞ-
ναò, δÝν εßναι Ýναò, δÝν εßναι δυü
Ýκεßνοι ποý θÜ φωνÜζουν: ((Αýτüò
δÝν εßναι ÜρμοστÞò Ýλεýθερου κρÜ-
τουò. Αýτüò εßναι Ýναò «βαλÞò»
(νομÜρχηò) τοý Χαμßτ. Εßναι ü Χα-
μßτ ü ßδιοò. Ποý Üκοýστηκε Üνþ-
τατοò κρατικüò λειτουργüò ν'Ü-
πειλÞ μÝ μαστßγιο μÝσα στü γρα-
φεΤο του; ΝÜ τü μεταχειρßζεται
ü ßδιοò ! Καß ν'ÜπειλÞ τοýò πÜν-
ταò üτι θÜ διοικÞση μÝ τüν βοýρ-
δουλα; Αýτüò εßναι ü Üνθρωποò
ποý φÝρνει τÞν Ýλευθερßα στοýò
σκλαβωμÝνουò τüπουò ; ... »>.

ΒÝβαια οß þρεò εßναι κρßσιμεò
γιÜ τßò τýχεò τοý ¸λληνισμοý.
ΒÝβαια οß περιστÜσειò Üπαιτοδν
ιÞν παρουσßα Ýνüò «σιδηροý κυ-

βερνÞτου» στÞν ΜικρÜ ¶σßα. Καß
βÝβαια, Üκριβþò σÝ τÝτοιεò κρßσι-
μεò στιγμÝò, Þ ¸λλÜò πρÝπει νÜ
Üριστεýση στßò ÝξετÜσειò τηò Ýνdl-
πιον τþν ΜεγÜλων, γιÜ νÜ üριστι-
κοποιÞση τÞν ÜπελευθÝρωσι τÞò
ºωνßαò Üπü τüν ζυγü τþν Τοýρκων,
τþν Τοýρκων ποý μÝ μανßα πολε-
μοýν κÜθε ÝλληνικÞ προσπÜθεια.-Οταν Þ Τουρκßα, μαζß μÝ τοýò
συμμÜχουò τηò (Βουλγαρßα, Αý-
στρουγγαρßα, Γερμανßα) ýπÝγραψε
ÜνακωχÞ, τüν ΝοÝμβριο τοý Ι918,
δÝχθηκε üλουò τοýò δρουò τþν νι-
κητþν, ΜÝ ναρκωτικÞ ÝγκαρτÝρη-
σι καß ÜπÜθεια οß ¼σμανλÞδεò
βλÝπουν στÞν Κωνσταντινοýπολι
συμμαχικÝò δυνÜμειò κατοχÞò. ΔÝ-
χονται τüν Üφοπλισμü τοý στρα-
τοý τουò στü Ýσωτερικü. ΤÞν συγ-
κÝντρωσι τþν ýλικþν του σÝ Üπο-
θÞκεò ποý παραλαμβÜνουν σýμμα-
χοι Üξιωματικοß. ¶παθεßò ÜνÝχον-
ται τÞν παρουσßα Üκüμη κι Ýνüò
λüχου ºταλþν στÜ βÜθη τÞò ¶να-
τολÞò, στü ºκüνιο, <<λüχο κατο-
χÞò». -Ολα τÜ δÝχονται οß ¼σμαν-
λÞδεò, üλα.

ΤÞν ÞμÝρα ποý ü Ýλληνικüò
στρατüò ÜποβιβÜζεται στÞν Σμýρ-
νη, Ýναò Τοýρκοò στρατηγüò μÝ
πολιτικÜ φεýγει Üπü τÞν Πüλι.
¼ ΜουσταφÜ ΚεμÜλ καταφεýγει
σÝ κÜποιον Üλλο στρατηγü, μÝ
στολÞ καß μÝ στρατü, τüν Κιαζtμ
Καραμπεκßρ, Εßναι ü Üρχηγüò τÞò
στρατιÜò τοý ΚαυκÜσου. ΤÞò μü-
νηò ποý Üφησαν Ýνοπλη οß σýμ-
μαχοτ, στÜ σýνορα τοý κρÜτουò
τþν Μπολσεβßκων. ΤÞν ÞμÝρα τÞò
ÜποβÜσεωò τþν ¸λλÞνων στÞν
Σμýρνη Üρχßζει Þ Ýνοπλη Üντß_
στασιò Ýναντßον τουò. ¶ρχßζει μÝ
μιÜ δολοφονικÞ ÝνÝδρα, λßγα μÝ-
τρα παραμÝσα Üπü τÞν προκυμαßα.
ΜÝ τÞν ÝμφÜνισι (τÞν δρÜσι στü
σκοτÜδι ÜκριβÝστερα) üμÜδων Üπü
τσÝτεò (ÜντÜρτεò) λßγα χιλιüμετρα
Ýξω Üπü τÞν ßωνικÞ πρωτεýουσα.-Ετσι καß τü μßσοò τþν ¸λλÞ-
νων, προαιdτνιο μßσοò, ýπÜρχει
κßνδυνοò ν'ÜναφλεγÞ. ΔÝν πρÝπει
üμωò νÜ γßνη κÜτι τÝτοιο. Γιατß
τüτε ü Ýχθρüò θÜ σημειdοση τÞν
πρþτη του Ýπιτυχßα. Αýτü Üκρι-
βdιò θÝλουν οß üπαδοß τοý ΚεμÜλ.
ΝÜ παρασýρουν τßò ÝλληνικÝò μο-
νÜδεò σÝ ÜντεκδικÞσειò, Üßστε νÜ-
χουν νÜ λÝνε, καß στüν τουρκικü
πληθυσμü καß στοýò ΜεγÜλουò.
Καß αýτü Üκριβþò πρÝπει ν'Üπο-
φýγουν οß ÝλληνικÝò διοικÞσειò,
μÝ αýστηρÜ μÝτρα.

¸κεßνα τÜ αýστηρÜ μÝτρα Üπο-
τελοýν καß τÞν δικαιολογßα τοý
¶ρμοστοý γιÜ τÞν στÜσι του, ποý
üμωò ξεπερνÜει τÜ üρια τÞò Ýχε-
φροσýνηò, ΤÜ Ýπεισüδια ποý πρι>
καλεß ü ¾πατοò εßναι ÜμÝτριlτα :

'Ο Δ. Γοýναρηò στÞν Σμýρνη, μÝ τüν '¶ριστεßδη ΣτεργιÜ-
δη (Üριστερßι) καß τüν Νικüλαο Θεοτüκη (πßσω του),



"Ενα Üπüγευμα, üπωò Ýκανε τüν
περßπατü του στÞν δενδροστοιχßα
τοý ΜερσινλÞ, τüν εßδαν νÜ πηδÜ
Üπü τü μüνιππü του καß νÜ χτυπÜ
μÝ πüδια καß μÝ χÝρια Ýναν Ρωμιü.
Εßχε προσÝξει, περαστικüò, τüν
καυγÜ του μÝ κÜποιον Τοýρκο,
Καß Ýσπευσε νÜ ýποστηρßξη μÝ
τÝτοιο τρüπο «τüν Üδικοýμενο»,
χωρßò νÜ Ýχη ÜντιληφθÞ τßποτα
Üπü τÜ προη¾οýμενα.

"Αλλη φορÜ πÜλι πÞδηξε Üπü
τü μüνιππο, Üφοý πρτßτα Üρπαξε
τü καμοιιτσßκι τοý ÜμαξÜ. Καß μ'
αýτü ü ¾πατοò Üρχισε νÜ μαστι-
γþνη κÜποιον Üλλον, περαστικü
ÜμαξÜ, Tdopa Þ «Ýπßθεσιò» Ýγινε
γιατß τüν εßχε Üκοýσει νÜ βρßζη...
τ'Üλογü του φωνÜζονταò: <<ΝτÝε,

τüν ΜωχαμÝτη σου)).
¶λλÜ δÝν εßναι μüνο τÜ «Ýξ Ü-

μÜξηò» ποý καταλογßζουν σ'Ý-
κεßνον τüν Üνθρωπο. ΔÝν εßναι δια-
φορετικÞ Þ συμπεριφορÜ του καß
μÝσα στÜ γραφεßα τÞò ¾πÜτηò
¶ρμοστεßαò Ýναντßον ÜνωτÝρων
κρατικτßν ýπαλλÞλων καß κοινω-
νικþν λειτουργþν. ΜÝ μανßα ßδι-
αßτερη στρÝφεται Ýναντßον τþν
ßερωμÝνων καß τþν στρατιωτικþν.
ΜÝ ÜνεξÞγητη μανßα.

- ΘÜ κüψω τÞν γλþσσα üλων
τþν παπÜδων, κραυγÜζει üταν μα,
θαßνει πþò κÜποιοò βÜφτισε Ýναν
νεοφþτιστο ΜουσουλμÜνο,

Μανßα εßχε νÜ Ýπεμβαßνη στÜ
στρατιωτικÜ ζητÞματα, μÝ μονα-
δικü σκοπü τü .ι«τσαλÜκωμα» Ü-
ξιωματικþν. ¸τσι κÜποια φορÜ
Ýφθασε üτò τÜ Ýσχατα. ¸κÜλεσε
τüν Üρχßατρο τÞò στρατιÜò γιατß
εßχε διατÜξει τÞν κατÜληψι μιÜò
ÜποθÞκηò ýγειονομικοý ýλικοý

Καß Þ στρατιÜ εΙχε Üπüλυτη Ü-
νÜγκη φαρμÜκων.

- Καß ποιüò σοý Ýδωσε ÝσÝνα
τü δικαßωμα τÞò κατασχÝσεωò; ü-

ρ 
ÞοηüÜ υμπλη-

ρ ¶ρμο-

προσβολÞ, ¶ναβρασμüò. ΤÜ μα-
θαßνει ü ΣτεργιÜδηò. ΖητÜ συγ-
γνþμη Üπü τüν στρατηγü Νßδερ.
¸κεßνοò δÝν τοý δßνει ÜπÜντησι,
Καß τÞν ÝπομÝνη ü <,ισατρÜπηò»,
τÞν þρα ποý Ýτρωγαν οß Üξιωμα-
τικοß στÞν λÝσχη τουò, εßσβÜλλει

ÜπροσδοκÞτωò καß ÝξαγγÝλλει θεα-
ματικωò:

- ¹λθον διÜ νÜ ζητÞσω, ÝνCυ-
πιον üλων, συγγνþμην Üπü τüν κ.
¶ρχßατρον !

¶λλÜ μυαλü δÝν βÜζει. Μüλιò
πÝρασε ü κßνδυνοò Üπü τüν Ýξα-
γριωμÝνο Üρχßατρο, συνεχßζει τÞν
τακτικÞ του, σÝ κÜθε εýκαιρßα ποý
παρουσιÜζεται. Καß εýκαιρßα θεω-
ρεΤ οßανδÞποτε πληροφορßα Þ
καταγγελßα üτι , κÜπου κÜποιοò
στρατιþτηò κÜποιαò μονÜδοò δÝν
φÝρθηκε üπωò θÜ Ýπρεπε ÜπÝναντι
Τοýρκων Þ Ýστω Ýφθασε μÝχρι
βιαιοπραγßαò. Τüτε ü ΣτεργιÜδηò
καλοýσε τüν διοικητÞ τÞò μονÜ-
δοò γιÜ νÜ τüν <ττσαλακþση».

-Εναò - δýο κληθÝντεò αßφνιδιÜ-
στηκαν μπροστÜ στüν Ýξαλλο Ýκ-
πρüσωπο τÞò πολιτικÞò διοικÞ-
σεωò (καß τþν συμμÜχων). ΔÝν Üν-
τÝδρασαν, üπωò θÜ τοý Ýπρεπε.¶λ-
λÜ σýντομα Þρθε καß Þ σειρÜ τοý
¶ρμοστοý νÜ αßφνιδιασθÞ καß νÜ
πανικοβληθÞ. ΚÜλεσε κÜποτε κα-
τεπειγüντωò καß τüν συνταγματÜρ-
χη ΠλαστÞρα, Üπü τÞν γραμμÞ
τοý μετdτπου, ¸φθασε Ýκεßνοò στÞ
Σμýρνη ÜποφασισμÝνοò νÜ μÞν δε-
χθÞ προσβολÞ φθÜνονταò «στÜ
Ýσχατα». Καß μπαßνονταò στü γρα-

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

φεßο τοý ßδιαιτÝρου δÝν μποροýσε
νÜ κρýψη τÞν ταραχÞ του. Τüν
εßδε Ýτσι ü ßδιαßτεροò, ποý κÜτι Þ-
ξερε περß τοý συνταγματÜρχου Ý-
κεßνου, καß Ýσπευσε νÜ προειδο-
ποιÞση τüν προßστÜμενü του:

- Εßναι Üπ' Ýξω. ΧτυπÜ τü
μαστßγιο στßò μπüτεò του καß τρÝ-
μει τü σαγüνι του. Κýριε -Υπατε,
λÝνε üτι üταν τρÝμη τü σαγüντ
τοý ΠλαστÞρα, εßναι ÜποφασισμÝ-
νοò γιÜ κÜθε κακü.

ΚατÜπληκτοò σÝ λßγεò στιγμÝò
ü συνταγματÜρχηò βλÝπει ν'Üνοß-
γει Þ πüρτα καß νÜ. κατευθýνεται
πρüò αýτüν Ýναò «Üλλοò ΣτεργιÜ-
δηò», μÝ ÜπλωμÝνα πρüò Ýναγκα-
λισμüν τÜ χÝρια, καß νÜ τüν κα-
λωσορßζη :

- "Ω τüν κ. συνταγματÜρχη.-Η-
θελα νÜ μÜθω Üπü τüν ßδιο, πdιò
κατορθþνει νÜ ÝμπνÝη τÝτοια λα-
τρεßα καß Üφοσßωσι στοýò Þρωι-
κοýò εýζþνουò του !

ΦυσικÜ τü τρεμοýλιασμα στα-
μÜτησε τüτε.

ΤÜ ßδια Ýγιναν καß μÝ τüν στρα-
τηγü ºωÜννου, τüν γνωστü γιÜ
τÞν Üλüγιστη πολλÝò φορÝò Üδια-
φορßα του πρüò τüν κßνδυνο θανÜ-
του. Αýτüò - διοικητÞò Σdιματοò
Στρατοý - ÝκλÞθη νÜ λογοδοτÞ-

'Ο ÝOνομÜρτυò μητροπολßτηò Σμýρνηò Χρυσüστομοò μÝ τüν ΣτεργιÜδη καß
τüν Üρ7ιστρÜτι7-7ο Παρασκευι)που).οι, πιιρακο)-ουOοýν στρατιωτικιj παρÝ),ιισι.



ση γιÜ τÞν κατÜσχεσι Ýνüò μεγÜ-
λου ποιμνßου αßγοπροβÜτων. «ΤσÝ-
τικα», λεßα πολÝμου, τÜ εßχε χα-
ρακτηρßσει ü στρατηγüò. ΚÜποιοò
μπÝηò üμωò παραπονÝθηκε στÞν
¶ρμοστεßα, ΔικÜ του Þταν, πρßν
τοý τ'ÜρπÜξουν οß τσÝτεò.

¼ στρατηγüò, περιμÝνονταò στü
γραφεßο τοý ßδιαιτÝρου, κρεμÜ
τü πηλÞκιο καß τü μαστßγιο στÞν
κρεμÜστρα. ΠεριμÝνονταò üμωò
τÞν Üναγγελßα, βλÝπει ν'Üνοßγη Þ
πüρτα,βλÝπει Ýναν φουκαρÜ Ρωμιü
νÜ πετÜγεται Ýξω κλωτσηδüν Üπü
τüν "Υπατο, ποý βρßζει καß Üφρßζει.
Καß Þ πüρτα κλεßνει μÝ πÜταγο.
Ψýχραιμοò ü ºωÜννου πÜντα, ξα-
ναπαßρνει Üπü τÞν κρεμÜστρα τü
πηλÞκιο, τü φορεß, παßρνει καß
τü μαστßγιο ποý τü «δοκιμÜζει»>
στßò μπüτεò του. ΠÜλι ü ßδιαßτεροò
πληροφορεß τüν προßστÜμενü του
γιÜ τßò κατÜδηλεò διαθÝσειò τοý
μαστιγοφüρου. ΠÜλι Þ πüρτα Üνοß-
γει γιÜ νÜ ÝμφανισθÞ Ýναò φιλο-
προσÞγοροò καß μÝ ÜνοικτÝò Üγ-
κÜλεò, Ýναò Üλλοò καß σπανßαò
Ýμφανßσεωò ΣτεργιÜδηò. ¶λλÜ Üν
«Þ στρßγγλα γινüταν ÜρνÜκι» κα-
μιÜ φορÜ μπροστÜ σÝ ÝξαγριωμÝ-
νουò στρατιωτικοýò, δÝ γινüταν τü
ßδιο μÝ Üλλουò παρÜγονταò καß
ßδιαßτερα μÝ τüν δεýτερο στüχο
του, τοýò ßερωμÝνουò. Χτýπησε
μÝ τÜ χÝρια του παπÜδεò, Ýβαλε
κι Ýκοψαν τÜ γÝνεια Üλλτον. -Ε-

βρισε καπηλικCοτατα τüν γηραιü
μητροπολßτη ¸φÝσου ºωακεßμ,
ποý Ýπαθε καρδιακÞ κρßσι. ΣÝ με-
ρικÝò μÝρεò πÝθανε. ¹ δυσφορßα
Ýφθασε στüν βαθμü τÞò κατακραυ-
γÞò. Τü τüσο Ýκδηλο μßσοò του
κατÜ τοý ßερατεßου συντελεß στÞν
καλλιÝργεια τÞò φÞμηò üτι δÝν
εßναι χριστιανüò. «Εßναι Τουρκο-
κρητικüò» λÝνε μερικοß. Καß τοýò
πιστεýουν οß πολλοß,

¹ ÜπογοÞτευσιò τþν Σμυρναßων
Üπü τüν Ýκρüσωπο τÞò ¸λλÜδοò
εßναι τüση, dτστε ü ΒενιζÝλοò, üταν
Ýρχεται στÞν Σμýρνη Üρχηγüò τÞò
ΣτρατιÜò ü ßδιοò ü ÜρχιστρÜτηγοò
Παρασκευüπουλοò, τοý δßνει καß
μιÜ εßδικÞ προσωπικÞ ÝντολÞ:
ΣÜν Σμυρνιüò καß ü ßδιοò (ü Παρα,
σκευüπουλοò) νÜ φροντßση ßδιαß.
τερα καß Ýπßμονα γιÜ τÞν «Üποκα-
τÜστασι τþν σχÝσεων μεταξý τÞò
σμυρναßκÞò κοινωνßαò καß τÞò ¾-
πÜτηò ¶ρμοστεßαò !» Πρωτüτυπη
Üσφαλdιò πολεμικÞ ÜποστολÞ Üρ-
χιστρατÞγου !

ΜÜταιη προσπÜθεια. ¶διüρθω-
τοò παραμÝνει ü ¶ρμοστÞò στÞν
συμπεριφορÜ του πρüò τüν πλη-
θυσμü, στßò ÝπεμβÜσειò του μÝσα
στßò στρατιωτικÝò μονÜδεò. Δια-
μαρτýρεται τþρα καß Ýκδηλþνει
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ΜιχαÞλ ΡοδÜò, δημοσιογρÜφοò,
ΔιευθυντÞò τοý Γραφεßου Τýπου
τÞò '¶ρμοστεßαò στÞν Σμýρνη:
«'Ο ΣτεργιÜδηò Þταν κρd"μα Þθι-
κÞò καß Üνηθικüτητοò, ýπερÜν-
θρωποò καß μικρÜνθρωποò...».

διÜθεσι ÜποχωρÞσεωò καß ü ßδιοò
ü ÜρχιστρÜτηγοò Παρασκευüπου-
λοò. ¶ναγκÜζεται ü ΒενιζÝλοò
(Ýκτüò Üπü τßò Ýγγραφεò ÝντολÝò
καß üδηγßεò του) νÜ ÝπÝμβη μÝ προ-
σωπικÞ παρουσßα του, δυü φορÝò:

ΤÞν μιÜ στÞν Χßο, τüν ºανουÜ-
ριο τοý Ι920. ΤÞν Üλλη στÞν
Σμýρνη (σÝ πολεμικü, χωρßò νÜ Ü-
ποβιβασθÞ) τüν Αýγουστο τοý ß-
διου χρüνου.

¶λλÜ καß στßò δυü ÝπαναλÜμβα-
νε μÝ κατηγορηματικüτητα στοýò
στρατιωτικοýò αýτü ποý Ýτüνιζε
διαρκþò καß στοýò Üλλουò συνερ-
γÜτεò του, üπωò στüν Üντιπρüεδρο
τÞò κυβερνÞσεωò ¸μ, ΡÝπουλη :

- ¼λα τÜ παραδÝχομαι, üλα
θÜ διορθωθοýν, Ýκτüò Üπü Ýνα:
νÜ ÜντικατασταθÞ ü ΣτεργιÜδηò.
Μοý εΙναι Üδýνατον νÜ τü παρα-
δεχθþ. ΘÜ ζημιωθοýν τÜ ÝθνικÜ
συμφÝροντα, ¹ ÜντικατÜστασßò
του θÜ μÜò Ýβλαπτε Üνεπανορθdι-
τωò στü Ýξωτερικü, üπου ü Στεργι-
Üδηò θεωρεßται δßκαιοò καß προσ-
τÜτηò τþν ΜουσουλμÜνων. ΚατÜ
συνÝπειαν Þ ÜντικατÜστασιò του
εΙναι Üδýνατοò.

ΤÜ σχüλια Ýδιναν κι Ýπαιρναν
γιÜ τÞν Üδικαιολüγητη Üδυναμßα
τοý πρωθυπουργοý, ¸ναò πιστüò
συνεργÜτηò του, ü Πüτηò Τσιμπι-
δÜροò, θÜ γρÜψη Üργüτερα, üταν
κι αýτüò Θ'ÜπασχοληθÞ μÝ τü
«αßνιγμα ΣτεργιÜδη»:

«'ΕνθυμοOμαι üτι üλαι αß πλη-
ροφορßαι ποý Þρχοντο Üπü τÞν
Σμýρνην Ýνßσχυαν κατÜ τρüπον
συσσωρευτικüν τü συμπÝρασμα,

üτι Ýπρüκειτο περß ÜνθρCοπου εýρι-
σκομÝνου διαρκþò εßò Ýξαλλον κα-
τÜστασιν μÝ ÝλÜχιστα, σπÜνια δια-
λεßμματα Ýχεφροσýνηò.

ΤÜò πληροφορßαò αýτÜò συνε-
ζÞτησα κÜποτε μÝ τüν Üντιπρüε-
δρον ΡÝπουλην, ü üποΤοò μοý
εßπεν : ...Συμφωντß μαζß σου, ΔÝν
Ýπρεπε νÜ σταλÞ ü ΣτεργιÜδηò.
¶λλÜ üταν ü πρüεδροò εßναι τü-
σον μεγÜλοò, Ýναò ποý παßρνει
τÞν ¸λλÜδα Üπü τÞν Μελοýνα
καß τÞν üδηγεß στÞν Σμýρνη καß
στÞν Πüλι, θÜ συμφωνÞσηò μαζß
μου, Πüτη, üτι Ýχει δικαßωμα νÜ
κÜνη Ýνα λÜθοò.

Καß ÝσυμφCονησα μαζß του.'Οτι,
Ýνdι εßò Üλλαò περιστÜσειò ÝδιÜ-
λεξε καß Ýχρησιμοποßησε στοι-
χεΤα σÜν τüν ΡÝπουλη, ΚαφαντÜ-
ρη, Μιχαλακüπουλο, Δημητρακü-
πουλο, ΡακτιβÜν, ΚορομηλÜν καß
τüσουò Üλλουò, εΙχε δικαßωμα στü
λÜθοò ΣτεργιÜδη».

Καß Ýπειτα, καλÜ üσο ü ΒενιζÝ-
λοò κυβερνοýσε τÞν ¸λλÜδα. Στü
κÜτω-κÜτω, πολλοß θεωροýσαν τüν
-Υπατο ¶ρμοστÞ τÞò Σμýρνηò, ý-
στερα Üπü τÞν πανελλÞνια προ-
βολÞ του, καß κÜπωò σÜν Ýνα
«Üνταλλακτικü τοý Βενιζελισμοý».

Γιατß üμωò συνεχßσθηκε Þ θεω-
ρßα τοý <<ÜναντικατÜστατου)) καß
μετÜ τÞν Þττα τοý ΒενιζÝλου στßò
ÝκλογÝò τοý Ι920; Εßχαν καμμιÜ
ýποχρÝωσι οß Üντιβενιζελικοß νÜ
Ýπωμισθοýν τü βÜροò Ýνüò Üν-
θρCοπου «διατελοýντοò Ýν μονßμφ
καταστÜσει Ýξαλλοσýνηò», üταν
μÜλιστα ü Üνθρωποò αýτüò ýπÞρ-
ξε φανατικüò Ýχθρüò τουò;'Εδþ
üμωò, μ' αýτÞν τÞν κυβερνητικÞ
ÜλλαγÞ, κÜποια σχισμÞ Üνοßγεται
στü παραπÝτασμα τοý μυστηρßου
καß τοý αßνßγματοò,

ΤÞν Ιη Νοεμβρßου ü ΒενιζÝλοò
καταψηφßζεται στßò ÝκλογÝò. ΤÞν
μεθεπομÝνη ü ßδιοò καß ü ýπουρ-
γüò του Νεγρεπüντηò στÝλνουν
στüν ΣτεργιÜδη τÜ παρακÜτω τη-
λεγραφÞματα :

«'Αποδοκιμαζüμενοò ýπü τοý
λαοý Üποχωρþ.ΣÝ Ýξορκßζω εßò τüν
πατριωτισμüν σου καß τÞν φιλßαν
μαò, νÜ παραμεßνηò εßò τÞν θÝσιν
σου ÝÜν Þ νÝα κυβÝρνησιò σοý
τü ÝπιτρÝψη.

ΒενιζÝλοò».

«Πρüεδροò κÜμνει Ýκκλησιν πα-
τριωτισμüν σαò, üπωò δεχθÞτε καß
παραμεßνητε θÝσιν σαò, ÝÜν Þ νÝα
κυβÝρνησιò σÜò τü ζητÞση. ¶να-
χdιρησßò σαò θÜ ÜπετÝλει τÞν Üρ-
χÞν τοý τÝλουò ΜικρασιατικÞò
'ΕλλÜδοò.

Νεγρεπüντηò».

ΠαρÜ τßò προτροπÝò ü ¶ρμο-
στÞò εßναι ýποχρεωμÝνοò νÜ ýπο-



βαλη τÞν παραßτησß του. ΔÝν γß-
ι εται διαφορετικÜ, Üφοý εΤναι καß
υÝλοò τοý ýπουργικοý συμβουλßου,
,,ΔÝχεται» μüνο,νÜ παραl-ιεßνη στÞν
θÝσι του, þσπου νÜ Ýρθη ü Üντι-
καταστÜτηò του. ¶λλÜ «τü Üναντι-
κατÜστατον»ι προβÜλλει τþρα καß
μπροστÜ στÞ νÝα, τÞν Üντιβενι-
,ελικÞ, κυβÝρνησι. ¼ νÝοò πρω-
θυπουργüò τηλεγραφεθ:

«'Επß ýμετÝρου τηλεγραφÞματοò
εýχαριστιß ýμÜò θερμþò. Παρα-
καλþ δÝ Ýξ üνüματοò üληò τÞò
κυβερνÞσεωò, üπωò παραμÝνοντεò
εßò τÞν θÝσιν σαò κατÜ τÜò ÝκτÜ-
κτουò αýτÜò περιστÜσειò, μÞ στε-
ρÞσητε τü ¸θνοò τþν πολυτßμων
ýπηρεσιþν σαò,

Δημ. ΡÜλληò».

Τþρα Ýδþ πρÝπει νÜ γßνη μιÜ
μικρÞ παρÝκβασιò: ¼ γηραιüò
ΔημÞτριοò ΡÜλληò ýπÞρξεν ÜνÝ-
καθεν Üπολýτωò Üγγλüφιλοò. Τüσο
Üγγλüφιλοò, þστε μÝ τüν προσα-
νατολισμü του πÜντα στÞν Üγ-
γλικÞ ÝξωτερικÞ πολιτικÞ νÜ Ýμ-

τοκρατορßαò. ΓιÜ λßγο διÜστημα,
μÝ τÞν ÝμφÜνισι τοý ΒενιζÝλου
καß τÞν Üντßθεσι τοý τελευταßου

πρüò τü ΣτÝμμα, ü γηραιüò πο-
λßτικüò Ýχασε τüν προσανατολο-
σμü του, βρÝθηκε στü πολιτικü
στρατüπεδο τþν ÜντιπÜλων τÞò
¶γγλßαò. Τþρα üμωò πÜλι - πα-
τριþτηò Üδολοò πÜντα - πρωτο-
στατεß μÝσα στü στρατüπεδο τþν
Üντιβενιζελικþν νικητþν γιÜ τÞν
συνÝχισι τÞò ÝξωτερικÞò πολιτι-
κÞò τοý ΒενιζÝλου, γιÜ τÞν Με-
γÜλη ¸λλÜδα τþν πÝντε θαλασ-
σþν καß τþν δýο Þπεßρων. ΑýτÞ

κÜθε τρüπο στÞν ¶γγλßα,
ΝÜ ÜποτελÞ τÜχα Þ διατÞρησιò

τοý ΣτεργιÜδη στÞν θÝσι του μÝ-
τρο ποý τεßνει στÞν Üπüκτησι τÞò
ÜγγλικÞò Ýμπιστοσýνηò ;

¼ Γ. ΦτÝρηò πÜντωò, σÝ μιÜ

κÞ Πρεσβεßα».
ΦυσικÜ σχÞμα λüγου Üποτελεß

Þ φρÜσιò «καλü μÜτι». ΤÜ κρÜ-
τη - καß μÜλιστα αýτοκρατορßεò
σÜν τÞν ΒρεταννικÞ - δÝν Ýπη-

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

οεÜßονται τüσο πολý Üπü «üπτι-
κÜ 'φαινüμενα» στÞν ÜναζÞτησι
Ýκεßνου ποý νομßζουν συμφÝρον
τουò. Καß ßδιαßτερα οß βρεταννι-
κÝò δπηρεσßεò προτιμοýν τÜ σκο-
τεινÜ πÜρασκÞνια. ¶ν τüν Þθελε
ÞΜ.
Ýκεßνο
μÜτι>>,
φθαλμ
Διοßκησι.

αýτüò συνε-
υ», χωρßò νÜ
κυβερνητικÞ
Þμερτbν τþν
του (þò τÞν

σιαστικÜ. ¶ποπαßρνει τüν μητρο-
πολßτη Κυδωνιþν μÝ κραυγÝò:

- ¶α, Ýσý εßσαι δεσπüτηò σ'
Ýκεßνουò τοýò νταÞδεò τοýò ¶ιβα-
λιþτεò; "Ακουσ' Ýδþ, μÞ μοý μι-
λÜò ÝμÝνα γιÜ ßεροýò κανüνεò.
Κανüνεò καß ΕýαγγÝλιο γιÜ üλουò
σαò εßναι οß διαταγÝò μου,

"Οσο περνÜ ü καιρüò, τüσο
νοιþθει πιü Üνετα στÞν Üσυδο-
σßα του ü σατρÜπηò 'Ιωνßαò (καß

'ΗΣμýργηστßòφλüγεòκατÜτßò τε).ευταßεò ÞμÝρεò τοý Αýγοýστου τοδ 1922, üταν οß Τοδρκοι μπÞκανσΤÞνΠιjλι.
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

, ýστερα
στρατοδ
σατραπι-
τοý δεß-

χνουν üλεò οß ÜντιβενιξελικÝò κυ-
βερνÞσειò.

ο
πρω
καß
Λον

τÞν
Ýλου
Εκεß
προ-
Κε-

μÜλ νÜ δεχθÞ τÞν συνθÞκη τþν
Σεβρþν (παραχCορησι τÞò 'Ιωνßαò
στÞν ¸λλÜδα, üπωò καß τοý 'Ι-

Üρχιστ
γιÜδη
γιÜ τßò

Ναß μÝν Þταν πÜντα Üγγλüφιλοò,
ÜλλÜ σ)ò τüτε, þò τÞν μικρασια-
τικÞ Ýκστρατεßα, δÝν εßχε παýσει
νÜ εßναι γαλλüφιλοò,Ü .&:«";:

ιΡ ßò πÜ-
εßλικρινεßò
Üντιβενιζε-

üτι συνεχß-
ολιτικÞ Βε-

νιζÝλου, δηλαδÞ τÞν Üγγλüφιλη
πολιτικÞ.

ΑýτÞ Þ ÝξÞγησιò γιÜ τüν ρüλο
τοý ¾πÜτου δßνει καß τÞν δευ-
τερdιτερη ÝξÞγησι γιÜ τü τüσο,
τü ÜνεξÞγητο, χριστιανομÜχο πÜ-
θοò του. ¹ ¶γγλßα εßναι τÞν Ýπο-
χÞ αýτÞ Þ μεγαλýτερη «Μου-
σουλμανικÞ Δýναμιò» τοý κüσμου.
ΜÝ τÜ ΙΦ Ýκατομμýρια τþν ºνδþν
ΜουσουλμÜνων καß Üλλα Ýκατομ-
μýρια στßò Üλλεò Üποικßεò τηò.-Ετσι ü Ýμπιστοò τþν ¶γγλων
φθÜνει καß στÜ Üκρα, κατÜ τÞν
προσπÜθειÜ του νÜ ÝμφανισθÞ
προστÜτηò τοý μουσουλμανικοý
στοιχεßου. ΓιÜ νÜ μÞ δυσαρεστη-
θοýν οß <<πιστοß»» τÞò Αýτοκρα-
τορßαò μÝ τßποτα πληροφορßεò
περß διωγμþν τοý μουσουλμανικοý
στοιχεßου.

¹ προσπÜθεια Ýγινε. ΣτÞν πρdι-
τη φÜσι τηò καταλαμβÜνεται Þ
γραμμÞ ¸σκÞ Σεχßρ - ¶φιüν Κα-
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ραχισÜρ. ΓιÜ τÞν προσπÜθεια Ý-
κεßνη πηγαßνει στÞν Μ. ¶σßα καß

πρεπε νÜ κÜνη βÝβαια), ÜλλÜ Ýκ-
φρÜζει καß τüν Ýνθουσιασμü του
γιÜ τÞν προσωπικÞ γνωριμßα μÝ
Ýκεßνον ποý. χυδαßα Ýβριζε πρßν
απο ενα χρüνο.¹ Ýποποιßα τοý στρατοý μαò
στÞν Ýκστρατεßα του πρüò τÞν ¶γ-
κυρα, μÝσα Üπü τÞν ¶λμυρÜ ¸-
ρημο, μÝ τÜ μεταφορικÜ μÝσα Ýκεß-
νηò τÞò ÝποχÞò (καμÞλεò καß Üρα-
μπÜδεò) δÝν ÜπÝδωσε καρποýò. ¹-Αγκυρα κρατÞθηκε Üπü τüν Κε-
μÜλ. ¼ στρατüò μαò ÜναγκÜζεται
νÜ ξαναπερÜση τüν ΣαγγÜριο. ¶ρ-
χßζει Ýτσι Ýναò üλüκληροò χρüνοò
παθητικÞò ÜναμονÞò, Üποτελμα-
τdτσεωò. Καß τü Ýφιαλτικü Ýρþ-
τημα προβÜλλει Üμεßλικτο: Τß
θÜ γßνη, πüσο μπορεß νÜ κρατÞση
ü Ýλληνικüò στρατüò Ýτσι, σÝ μιÜ
φθοροποιü κατÜστασι Üδρανεßαò;...

Οß ºγγλοι ÝπεξεργÜζονται τdιρα
διÜφορα συμβιβαστικÜ σχÝδια μÝ
τüν ΚεμÜλ. Οß ΓÜλλοι Üπü καιρü
συνθηκολüγησαν μαζß του. Τοý
Ýδωσαν πßσω τÞν Κιλικßα, ποý εΤ-

χαν καταλÜβει τü Ι9Ι5, μαζß μÝ
üλο τουò τü Ýκεß πολεμικü ýλικü.
Οß ºταλοß ποτÝ δÝν εßχαν παýσει
νÜ καταπολεμοýν τÜ ÝλληνικÜ σχÝ-
δια μÝ üλεò τουò τßò δυνÜμειò.

Τüτε, στÜ πλαßσια τþν ÜναζητÞ-
σεων κÜποιαò συμβιβαστικÞò λý-
σεωò, λαμβÜνει σÜρκα καß üστÜ
Þ ßδÝα αýτονομÞσεωò τÞò ΜικρÜò
¶σßαò ýπü μορφÞν Ýλληνοτουρ-
κικοδ κρÜτουò. ΤÞν ßδÝα τÞν ýπο-
στηρß(ουν πολλοß. ¸πιτροπÝò Üνα-
πτýσσουν δραστηριüτητα γýρω
στÜ σχÝδια Ýκεßνα ποý τÜ δÝχεται
καß Þ ÝλληνικÞ κυβÝρνησιò. ¶-
παραßτητη προýπüθεσιò üμωò, γιÜ
νÜ γßνουν σεβαστÜ Üπü τοýò Τοýρ-
κουò τÜ σχÝδια, εΤναι Þ παραμονÞ
τοý Ýλληνικοý στρατοý στßò θÝ-
σειò του, üισπου νÜ τü πÜρουν Üπü-
φασι καß οß Κεμαλικοß. ¼ Üρχι-
στρÜτηγοò Παποýλαò δÝχεται νÜ
προσφÝρη τü πÜν ¾ιÜ τÞν σωτη-
ρßα τοý μικρασιατικοý ¸λληνι-
σμοý. ¼ ΣτεργιÜδηò τηρεΤ Ýπι-
φυλακτικÞ στÜσι στÞν ÜρχÞ. ¶ρ-
νεΤται ν'ÜναλÜβη ü ßδιοò τÞν πο-
λιτικÞ Þγεσßα τÞò κινÞσεωò. Στü
τÝλοò - üπωò θÜ τüν καταγγεßλη
ü ßδιοò ü παθþν - Üπαιτεß καß Ýπι-
βÜλλει τÞν ÜπομÜκρυνσι τοý προ-
θýμου γιÜ κÜθε θυσßα Üρχιστρα-
τÞγου Παποýλα. ¸ν τφ μεταξý
καταδιCοκει τÜ μÝλη τÞò «'Επιτρο-
πÞò ¶μýνηò». 'Η στÜσιò του προ-
καλεß διαμαρτυρßεò βενιζελικþν
βουλευτdιν στÞν ¸θνοσυνÝλευσι.

Τüν καλýπτει üμωò ü Γοýναρηò,
ποý σ'αýτοýò - τοýò Βενιζελι-
κοýò - καταλογßζει τÞν ÜρχικÞ
ÜνÜδειξι σÝ πανßσχυρη προσωπι-
κüτητα τοý ΣτεργιÜδη.

Τü τÝλοò üμωò πλησιÜζει. ΚÜ-
ποια μÝρα το0 Αýγοýστου, μÝ τÞν
γενικÞ κεμαλικÞ Ýπßθεσι, δημιουρ-
γεßται τü θανÜσιμο ρÞγμα στÞν
ÜπÝραντη καß λεπτÞ γραμμικÞ Ü-
μυντικÞ διÜταξι. ΤÜπλÞγματα Üκο-
λουθοýν τü Ýνα ýστερα Üπü τü
Üλλο. ΟΙ πρþτοι πανικüβλητοι
κÜτοικοι τοý Ýσωτερικοý φθÜνουν
στÞν Σμýρνη.'Η καταστροφÞ ÝπÝρ.
χεται. "Οσοι δÝν τÞν βλÝπουν τÞν
διαισθÜνονται. Μüνοò ÜτÜραχοò
παραμÝνει (Ýτσι δεßχνει, Ýτσι πα-
ρουσιÜζεται) ü "Υπατοò ¶ρμοστÞò
Τüν πιÜνει Þ γνdιριμη μανßα καß
μüνο στü Üκουσμα τÞò φρÜσεωò
«ÜπομÜκρυνσιò ÜμÜχων». Καß ü-
μωò οß Üμαχοι φθÜνουν üλο καß σÝ
πιü πυκνü ρεýμα στÞν ßωνικÞ πρω-
τεýουσα. ΚÜθε μÝρα, κÜθε düρα ποý
περνÜ γßνεται πιü φρικτÞ Üπü
τÞν προηγουμÝνη. ¶λλÜ ü "Υπα-
τοò παραμÝνει γαλÞνιοò, üλýμπι-
οò, σÜν Ρωμαßοò συγκλητικüò.
ΝομÜρχηò Προýσηò εΙναι ü ¶λ.
Σβþλοò. ¸κεßνεò τßò ÞμÝρεò βρÝ-
θηκε στÞν Σμýρνη, ¸μφανßζεται
στüν Üμεσο προßστÜμενü του ¶ρ-
μοστÞ (καß Γενικü ΔιοικητÞ) ν'
ÜναφÝρη πþò φεýγει, ÝπιστρÝφει
στÞν Ýδρα του.

- ΤρελλÜθηκεò; τοý ÜπαντÜ.
¶πü ποý θÜ πÜò καß πþò θÜ πÜò ;
ΔÝν βλÝπειò τß γßνεται γýρω σου ;

ΤÞν Üλλη μÝρα ü νομÜρχηò
βλÝπει, üπωò ξυρßζεται, στüν κα-
θρÝφτη τοδ κουρεßου τüν ¶ρμο-
στÞ νÜ κατεβαßνη Üπü τü ÜμÜξι
του καß νÜ μπαßνη σ' Ýνα κατÜστη-
μα, Περßεργοò, μετÜ τü ξýρισμα,
μπαßνει κι αýτüò στü κατÜστημα
νÜ μÜθη τß Þθελε Ýκεß ü προßστÜ-
μενüò του. Καß τü μαθαßνει: «Πα-
ρÜγγειλε μιÜ ÜνθοδÝσμη γιÜ τÞν
κυοßα ΤÜδε».λ. , ß,

ι ιò ωρεò εκεινεò, οταν το παν
κατÝρρεε, ü «σιδηροýò διοικητÞò»
δÝ λησμονοýσε τßò κοσμικÝò δπο-
χρεdτσειò του ! Τßò τbρεò Ýκεßνεò
πολιτικοß τþν ¶θηνþν στÝλνουν
στÞν Σμýρνη Ýναν νÝο τüτε συνÜ-
δελφü τουò, νÜ μÜθη ποιÜ Üκριβdιò
εßναι Þ κατÜστασιò. Εßναι Üντιπο-
λιτευüμενοι καß δÝν Ýχουν Ýμπι-
στοσýνη στtò κυβερνÞτκηÝò Üνα-
κοινþσειò. ¼ ÜπεσταλμÝνοò (Üρ-
γüτερα πρωθυπουργüò), φθÜνονταò
στÞ Σμýρνη, βλÝπει μÝ τÜ μÜτια
του τÞν κατÜστασι, ποý δÝ χρειÜ-
ζεται πολλÝò ÝξηγÞσειò. ΠÜει ü-
μωò καß þò τÞν ¶ρμοστεßα καß
γßνεται δεκτüò Üπü τüν "Υπατο.
Σ'αýτüν, παλιü γνþριμο τÞò βε-



νιζελικÞò ÝποχÞò, δÝν κρýβει τÞν
πραγματικüτητα. Καß ýπÜρχει Þ
μαρτυρßα, «<Þ κατÜθεσιò» το0 πρþ-
ην πρωθυπουργοý γιÜ μιÜν Üλλη
ÜπÜντησι τοý ΣτεργιÜδη:

- ΜÜ τüτε, Üφοý δÝν ýπÜρχει
καμμιÜ Ýλπßò, διατß δÝν διευκολý-
νειò τüν κüσμο νÜ φýγη; ρωτÜ
ü «ÜπεσταλμÝνοòτ>.

- Καλýτερα νÜ μεßνουν Ýδþ
καß νÜ τοýò σφÜξουν οß κεμαλικοß,
παρÜ νÜ Ýρθουν στÞν ¸λλÜδα,
σÜν ÜναρχικÝò συμμορßεò, Üπαν-
τÜ ü ýπεýθυνοò γιÜ τÞν τýχη Ýνüò
τουλÜχιστον Ýκατομμυρßου ¸λ-
λÞνων !

Εßναι καταπληκτικÞ Þ ÜπÜντη-
σιò Ýκεßνη. -Εμμεσα üμωò Ýπιβε-
βαιCονεται καß Üπü Üλλου κορυ-
φαßου πολιτικοý καß πρωθυπουργοý
τÞν βεβαßωσι: Μüνο üταν Ýφθα-
σαν οß ýπουργοß Ν. ΣτρÜτοò καß
Ν, Θεοτüκηò στÞν Σμýρνη, μüνο
τüτε, μÝ προσωπικÝò ÝντολÝò καß
τηλεγραφÞματα τοý ΣτρÜτου πρüò
πÜντα Üρμüδιο, Üρχισε Þ Ýπßταξιò
πλοßων μÝ σκοπü : νÜ πανε στÞν
Σμýρνη καß στÜ Üλλα μικρασια-
τικÜ λιμÜνια, γιÜ νÜ παραλÜβουν
ÜμÜχουò πρüσφυγεò. ¶λλÜ Þταν
πτÜ πολý ÜργÜ τüτε, στßò 24 Αý-
γοýστου. -Επρεπε Þ κινητοποßη-
σιò üλων τþν Ýλληνικþν πλωτþν
μÝσων νÜ εßχε γßνει Üπü μÝρεò,

¹ κατηγορßα γιÜ τÞν ÝσκεμμÝ-
νη Üδιαφορßα τοý <<'ΕπικατÜρατου>ι
(Ýτσι τüν Üποκαλοýσαν χρüνια
πολλοß πρüσφυγεò) δÝν εßναι Üπü-
λυτα ÜκριβÞò. Τüν πληθυσμü Þθε-
λε νÜ καθηλdτση στü «σφαγετον»
ü ΣτεργιÜδηò. ΓιÜ τü ýπαλληλικü
προσωπικü τÞò ¶ρμοστεßαò ü-
μωò, γιÜ πολλÜ καΙ διÜφορα καß
Üχρηστα ýλικÜ (þò καß Ýπιπλα), γιÜ
τÜ Üρχεßα, φρüντισε μÝ ßδιαßτερη
ÝπιμÝλεια. Τü τελευταßο κλιμÜκιο
ýπαλλÞλων (μÝ Üρχεßα μαζß κι αýτü)
θÜ Ýφευγε μÝ τü Ýπßτακτο «Προý-
σω». Καß üλοι οß ÝπιβιβασθÝντεò
περßμεναν τüν ¶ρμοστÞ, γιÜ νÜ
σηκþση Üγκυρα τü καρÜβι.

¶λλÜ Ýφυγε τü Ýπßτακτο, Ýφυ-
γαν καß τÜ τελευταßα πολεμικÜ.
ποý τοýò <<ÜπÝδωσαν τιμÜò»» τÜ πα-
ραμÝνοντα ÜγγλικÜ καß γαλλικÜ,
καß ü ¶ρμοστÞò Ýμενε στÞν θÝσι
του, ΘÜ Ýμενε λοιπüν κι αýτüò, ü-
πωò ü ÝθνομÜρτυò Χρυσüστο-
μοò, κοντÜ στüν μαρτυρικü πλη-
θυσμü; ΓιÜ νÜ θυσιÜση κι αýτüò
«τÞν ψυχÞν αýτοý ýπÝρ τþν προ-
βÜτων;». 

-Οχι βÝβαιαγι'αýτü. Καß
μüνο μιÜ σýγκρισιò μÝ τüν Χρυσü-
στομο θ' Üποτελοýσε βλασφημßα,-Εμεινε ü ΣτεργιÜδηò, üχι üμωò
καß ÜπροστÜτευτοò. Τü σοýρουπο
τÞò 26ηò Αýγοýστου (ΠαρασκευÞ)
Þ βενζινÜκατοò τοý θωρηκτοý <<Σι-

δηροýò Δοýξ» πλευρßζει στÞν προ-

κυμαßα, λßγα μÝτρα Ýξω Üπü τÞν
πüρτα του. "Ενοπλοι ναýτεò τüν
ýποδÝχονται. Βιαστικüò, μ'Ýνα
βαλιτσÜκι στü χÝρι, ÝπιβιβÜζεται.
ΜιÜ κραυγÞ κÜποιου ποý τüν Üνα-
γνþρισε : <<ΠιÜστε τον, σκοτdιστε
τον>» εßναι πολý καθυστερημÝνη.
¹ βενζινÜκατοò φεýγει γιÜ τü θω-
ρηκτü üλοταχþò.

¸γραψαν τüτε οß Ýφημερßδεò
πþò τüν φυγÜδα (τüν ýπουργü τοý
Ýλληνικοý ýπουργικοý συμβου-
λßου) τüν πÞρε Üγγλικü Üντιτορ-
πιλλικü, ποý μÝσφ Δαρδανελλßων
καß Βοσπüρου Ýφθασε στÞν Κων-
στÜντζα τÞò Ρουμανßαò.

¹ ÜλÞθεια εßναι λιγÜκι διαφο-
ρετικÞ. -Εμεινε στü θωρηκτü þò
τÞν ÝπομÝνη. -Ετσι 

- ÜσφαλÞò
ü ßδιοò - πρüλαβε νÜ δÞ μÝ τÜ
μÜτια του τÜ üργια καß τÞν σφαγÞ
τþν γυναικþν καß τþν &μÜχων
στÞν προκυμαßα τÞò Σμýρνηò. Εß-
δε καß τßò πανýψηλεò στÞλεò τοý
μαýρου καπνοý. ¸μεινε στü θω-
ρηκτü tüò τÞν düpa ποý Ýφθασε τü
ρουμανικü καρÜβι τÞò γραμμÞò
(γιÜ τÞν Πüλι), üπου τüν Ýπιβßβα-
σαν οß -Αγγλοι μαζß μÝ ΡουμÜ-
νουò ýπηκüουò (πρüσφυγεò κι
αýτοýò Üπü τÞν Σμýρνη). ΦθÜνον-
ταò στÞν Πüλι Ýμαθαν Üπü τοýò
ΡουμÜνουò πρüσφυγεò γιÜ τüν «Ý-
πßσημο ÝπιβÜτη» δικοß μαò πρüσ-
φυγεò Ýκεß (στÞν Πüλι), Καß τü
καρÜβι πολιορκÞθηκε Üπü βÜρ-
κεò μÝ ÝξαγριωμÝνο πλÞθοò, ποý
Üπαιτοδσε τÞν «παρÜδοσι τοδ Ýγ-
κληματßα». Τüν Ýσωσαν καß πÜλι
οß "Αγγλοι, üπωò Ýγραψε ü Ýκπρü-
σωποò τÞò ¸λλÜδοò στü Ýκεß <<Δια-

συμμαχικü Λιμεναρχεßο>ι Δ. Πα-
παμιχαλüπουλοò: «ΜÞ δυνÜμενοò
νÜ ÝνεργÞσω Üλλωò Ýσπευσα νÜ
Ýνημερþσω Βρεταννüν πλοßαρχον
τοý Πολεμικοý Ναυτικοý. ¸κεß-
νοò διÝταξε τÞν Üμεσον ÜποστολÞν
δýο ÜτμακÜτων καΙ ÜγÞματοò. ¼
Βρεταννüò Üξιωματικüò ÜπεμÜκρυ-
νε βιαßωò τü πλÞθοò, ÝπÝβη τοý
ρουμανικοý Üτμοπλοßου καß διÝ-
ταξε τüν πλοßαρχον νÜ μεθορμßση
τü σκÜφοò βορειüτερον, εßò τüν
Βüσπορον.

ΠοτÝ δÝν θÝλησε νÜ ÜπολογηθÞ
Üπü τü καταφýγιü του, δσα κι Üν
<<Üκουσε»», ü,τι κι Üν τοý καταλü-
γισαν, παρ'üλο ποý δÝν Ýλειψαν
üλüτελα οß ýπερασπισταß του. ¸-
κεßνοò κλεßσθηκε <<στü αßνιγμÜ
του>». Οýτε τßò φÞμεò γιÜ μυΘdιδη
χλιδÞ μÝ χαρÝμια θÝλησε νÜ δια-
ψεýση, ßσωò γιατΙ αýτÝò Þσαν «Üφ'
Ýαυτþν φανταστικÝò».

¼ Δ. ΛαμπρÜκηò δοκßμασε κÜ-
ποτε νÜ πÜρη μιÜ συνÝντευξß του,
μÜταια. Κι Üλλοι πολλοß δημοσιο-
γρÜφοι τÞν ßδια ÜπογοÞτευσι δο-
κßμασαν.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

ΤÜ χρüνια κυλοýν. ΠερνÜ ü
Μεσοπüλεμοò, ¸ρχεται ü Δεý-
τεροò Πüλεμοò. ¹ καταστροφÞ
τÞò Γαλλßαò, Þ ýποταγÞ τηò, Þ κα-
τοχÞ μÝ πεθνα καß δυστυχßα κι
Ýκεß üπωò Ýδþ. Δυστυχßα σ' üποιον
συντηρεθται μÝ κÜποια μηνιαßα
ÝπιταγÞ Üπü τü Ýξωτερικü. Οß πüρ-
τεò Ýπικοινωνßαò τþν κατεχομÝ-
νων χωρþν Ýχουν κλεισθÞ Ýρμη-
τικÜ.

Τü Ι943 συναντÜ τüν ΣτεργιÜ-
δη Ýναò "Ελληναò ποý ÝργÜζεται
σÝ μυστικÞ βρεταννικÞ ýπηρεσßα.
Εßναι <<πρÜκτωρ», μÝ τÞν καλÞ
Ýννοια, στÞν ýπηρεσßα τþν Βρε-
ταννþν γιÜ τÞν γαλλικÞ Üντßστα-
σι, ¼ Σαβ. βρßσκει τüν κÜποτε
¾πατο σÝ Üθλßα κατÜστασι Üπü
τßò στερÞσειò, τÞν πεßνα. Καß θÜ
λÝη Üργüτερα:

««Τüν Ýσωσα τüτε Üπü βÝβαιο θÜ-
νατο λιμοκτονßαò. Τοý Ýδωσα, Üπü
τÜ χρÞματα ποý διαχειριζüμουν
Ýγτb γιÜ τÞν ¶ντßστασι, Ι00 στερ-
λßνεò «Ýναντι». Τüτε μιÜ λßρα (μÝ
τü Üντßστοιχü τηò σÝ πληθωρικÜ
χαρτονομßσματα) εßχε μεγÜλη πÝ-
ρασι σ'üλη τÞν κατεχομÝνη Εý-
ρdτπη».

ΔÝν Ýχει διευκρινισθÞ Ýκεßνο τü
<<Ýναντιτ>, Üν δηλαδÞ Üποτελοýσε
προσωπικü δÜνειο τοý χορηγÞ-
σαντοò (γιÜ τü üποßο δÝν θÜ εßχε
δικαßωμα δανεισμοý Ýναò πρÜκτωρ)
Þ κÜποια προκαταβολÞ. ¶λλÜ Þ
διευκρßνησιò μιÜ λεπτομÝρεια μü-
νο θ' Üποτελοýσε, μιÜν Ýνδειξι καß
üχι Üπüδειξι.

¶ποτελεß κοινοτοπßα τÜ τε-
λευταßα χρüνια Þ ÜναζÞτησιò
«Üγγλικοý δακτýλου» σÝ πρÜξειò
καß ÝνÝργειεò Ýπιφανþν προσωπι-
κοτÞτων. ¹ ÜναζÞτησιò θυμßζει
πολý Ýκεßνο τü πÜγκοινο; <<ΖητÞ-
σατε τÞν γυναßκα». lνΙÝ τüν Στερ-
γιÜδη üμωò Þ διαπßστωσιò üτι ý-
πÞρξε Üνθρωποò τÞò Üπολýτου
Ýμπιστοσýνηò τþν ¶γγλων ßσωò
ν'ÜποτελÞ τÞν μüνη ÝξÞγησι τÞò
παντοδυναμßαò του, ¶νθρωποò
τÞò Üπολýτου Ýμπιστοσýνηò τþν
-Αγγλων τßò τßρεò ποý Ýκρßνετο Þ
Üπü χιλιÜδων Ýτþν τýχη τοý ¸λ-
ληνισμοý στßò ÜνατολικÝò ÜκτÝò
τοý Αßγαßου ! -Ετσι μüνο Ýξηγεßται
Þ ÜνοχÞ τþν δυü ÜντιπÜλων πολι-
τικdτν παρατÜξεων πρüò τüν «üφ-
θαλμüν», παρ'üλα τÜ τρομερÜ καß
πανθομολογοýμενα ÝλαττþματÜ
του. ΤÜ προτερÞματÜ του, Þ Ýργα-
τικüτηò, Þ νομομÜθεια, Þ Ýλλειψιò
πολιτευτικþν φιλοδοξιþν, δÝν δη-
μιουργοýν οýτε τþρα, οýτε καß τü-
τε, δημιουργοýσαν Ü ν α ν τ ι κ α-
τÜστατον στÞν ¸λλÜδα.

ΦΟΒΟΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ



'Απü τÞν Üρχαιüτητα μÝχρι
τßò ÞμÝρεò μαò ü Üνθρωποò
δÝν Ýπαψε νÜ βελτιþνη, πα-
ρÜλληλα μÝ τÞν δικαιοσýνη,
καß τοýò τρüπουò τÞò θανα-
τικÞò ÝκτελÝσεωò. Ποιοß ü-
μωò Üπ' αýτοýò τοýò τρüπουò
μπορεß πραγματικÜ νÜ χαρα_
κτηρισθοýτ, «Üνθρωπιστικοß»;
Σ'αýτd τü Ýρþτημα Üπαν-
τÜ ü Γερμανüò γιατρüò Οßßλ-
ριχ φüν "Αικελμπουργκ, στη-
ριζüμενοò σ'Ýνα πλÞθοò Üνα-
τομικÝò διαπιστþσειò καß σÝ
πολλÝò ßστορικÝò μαρτυρßεò.



ο ι,{,«ola Ρεμý, δικαστÞò στü τÜ σþματÜ τουò, 'Ενþ τοýò Üν-

Þν Φλω-
τοý ßε-

«ΗÝ«ο'-

λνψε μÝ τÞν ÝτιστÞμη τÞò νεκρο-
υαýτεßαò πüλλÜ μελλοντικÜ γεγο-
νüτα», γρÜφει ü Ιστορικü5 Τζο-
θÜννι ΒιλλÜνι.'Τü Ι553, στü ΣαμττÝλ, κατÜ

τÞριο, üτωò Ýγινε μÝ τüν ΣωκρÜ-
τη, τοý τüν' κατηγüρησαν üτι
«κÜινÜ δαιμüνια εßσÜγει καΙ τοýò

θÜνατο, ÜλλÜ Ýναν θÜνατο üσο

γΙνεται ταχýτερο καΙ λιγþτερο
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στικοò.

σχÝσι μÝ τü πλÜγιο καß πßσω μÝ-
σννθλßβη
καρωτΙ-

]:ΥΨι-τηò συν-

Η ΠΥΡΑ
'Η ΖÜν ντ'"Αρκ
Ýπß τÞò πυρd,ò
(30 fulaiou I4j1).
Οß '¶σσýριοι,
οß Αßγýπτιοι,
οß Ρωμαßοι
προτιμοýσαν
νÜ ÝπιβÜλλουν
τÞν ποινÞ
τÞò θανατþσεωò
επι τηò πυραò, γιατι
Þ φωτιÜ F.θεωρεßτο
μÝσον Ýξαγνισμοý.

ΠÞρττοßντ τü Ýρþτημα Üν τοý
Ýτνχε ιτοτÝ νÜ μÞ καταφÝρη þστε
ü κατÜδικο5 νÜ κÜνη τü κατÜλ-
ληλο τÞδημα καß νÜ βρεθÞ Ýτσι
στÞν þþγκη νÜ τüν στραγγαλß-
ση, ¼ δÞμιο5 ÜπÜντησε üτι δÝν
τοß Ýτιτχε ποτÝ κÜτι τÝτοιο. ΚαΙ
ÝξÞγησε üτι ü βρüχο5 ττρÝιτει νÜ
τοποθετÞται πÜντα κÜτω Üιτü
τÞν γνÜθο, στÞν ÜριστερÞ γωνßα,
γιατΙ Üιτü αýτÞ τÞν θÝσι μετòττο-
πßζεται κατüπιν πρüò τÜ Ýμττρü5
καß πιÝζει Üπü κÜτω τü πηγοýνι,
μÝ ÜιτοτÝλεσμα νÜ σιτÜζη Þ στον-
δνλικÞ στÞλη. 'Ενþ Üν βρßσκε-
ται δεξιÜ, μετατοπßζεται πßσω Üτü
1ü.ν,Ιαιυ9 καj τβν σπρþχνει τρüò
τα εμττΡοò, οττοτε ττρüκειται γιÜ
στραγγαλισμü.

ΑýτÝò
ρειε5 Ýχον
παρχονν.
τω5 λÝει
σιμο τÞò σπονδνλικÞò σ,τÞληò Þ

τü τμÞμα τοý νωτιαßον μνελοý
ýττÜρχονν ττολý εýαßσθητα νεν-
ρικÜ κÝντρα ποý ρνθμßζονν τοýò
ταλμοýò τÞò καρδßÜò καΙ τÞν Ü-
νατνοÞ, κι Üτü τÞν βλÜβη τοý
τοýò προκαλεß τü τραýμα ÝιτÝρχε-
ται ÜμÝσωò ü θÜνατοò. Γι' αýτδ κι

<<τραμιτονκÝτο» κατÜ τÜ μÝσατοý Ι8ον αΙþνοò. ¹ναφÝρεται
σχετικþò, στü χρονικü τÞ5 Ýκτε-
λÝσεωò τοß [κüμητοò ΦÝρρερò, τÞν
5ην Μαßον -Ι760, üτι Ýνα τμÞμα
τÞò ÝξÝδρα5 üτον Þταυ τοτοθετη-

üρθιο ÝττÜνω στÞν καταπακτÞ,
ποý Üνοιγε üταν δινüταν τü σýν-

σκοπü τÜντα «νÜ ÝξασφαλισθÞ
ü θÜνατοò τοý Üτνχοýò καταδß-
κου κατÜ τüν ταχýτερο τΡüτο)),
üτω5 διαβÜζει κανεΙò σÝ μιÜ Ýκθε-
σι σχετικÞ μÝ τÞν ÝκτÝλεσι κÜτοιον
ΘÜρτελ, Ýνüχον Üνθρωποκτονßα5
τü Ι828^



Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙ{

Η ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΙΣ
τÞò Μαρßαò Στιοýαρτ

στü Λονδßνο στßò
7 Φεβρουαρßου 1587,

'Ο πÝλεκυò Þταν
τü μÝσον

πbý χρησιμοποιοδσαν
μüνο γιÜ

τßò ÝκτελÝσειò
τþν εýγενþν.

"Ολουò τοýò Üλλουò
τοýò Üπαγχüνιζαν.



Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

τητα φαßνεται ττþ5 ü θÜνατοò Þ-
ταν Üκαριαßο5 καΙ πþò οß σπασμοß

τοτε θανατηφüρο ÜττοτÝλεσμα, ü-
ταν περνÜ Üττü τü σδμα κατÜ τÝ-
τοιον τρüττο, þστε τü σþμα νÜ
κλεßνη τü κýκλωμα. ΓιÜ νÜ τü Ýπι-
τ
ρ
φ
τ
τÜ κÜτω Üκρα τον. Χρησιμοποιοýν
Ýναλλασσüμενο ρεýμα, τοý, Ýκτüò
Üττü τßò Üλλεò ßδτüτητÝò τον, εßναι
καß
τüυ
30
τα

σημαντικδò π δι-
Üρκεια. Στü τÞνττασßγνωστ.η οδο
üρισμÝνων δια þν,
τü ρεýμα ποý περνÜ Üπü τü σþ-

ΣτÞν ÝκτÝλεσι μÝ
Þ διÜρκεια τÞò

ι τερßττον Ýνα λε-
μßα δεýτερη ÝκκÝ-
λεπτþν, Üλλ' ü

θÜυατοò Ýχει Þδη ÝπÝλθει μÝ τÞν
πρωτη.

ΓενικÜ τρÝττει νÜ Ýχωμε ýτ'
üψιν μαò, üτι Þ ÝκτÝλεσιò μÝ Þλε-

χρησιμοιτοιοýσαν εßτε τÞν στÜ-
θα εßτε τüν διτλοýν τÝλεκν, τüν
ßδιο ττÝλεκν τοý κρεμοýσαν στü
Üριστερü τονò πλενρü οß Üκüλονθοι
των αρχοντων.

Φαßνεται üτι στÞν ¹γγλßα ü
Üττοκεφαλισμüò εßσÞχθη Üπυ .ου
ΓονλιÝλμο τüν ΚατακτητÞ (Ι027-

\

\ι

ß'r'.'



τlοò ΓκιγιοτÝν ττÞρε Üτοφασιστι-

Η ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ
(ΛΑΙΜΗτοΜοΣ)

τü Ι79Ι
ι Üκüμη
φωτογραφßα

μιÜ Üπü τßò τελευταßεò'ÝκτελÝσειò (I93S), Ýξω Üπü
τßò φυλακÝò τþν Βερσαλλιþν.

Τü πρþτο 6ι6λßο
γιÜ τÞν κατÜργησι
τÞò δαγατικÞò ποιγÞò
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Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

κÞ θÝσι στΙò σνζητÞσειò τÞò Σνν-

χανισμü5
μποροý-
γιÜ Ýναν

¼ ΣÜρλ ¹νρý Σανσüν, ü δÞ-
μιοò τÞò τεριüδον τÞò Τρομοκρα-
τßαò, διηγεßται üτι Ýνα βρÜδν τüν
hτεσκÝφθη ü γιατρüò ΓκιγτοτÝν γιÜ
νÜ σνζητÞσονν τü τρüβλημα τοθ
Üιτοκεφαλισμοý. ¼ Σανσüν εßπε
üτι ü Üποκεφαλισμüò Þταν Þ εýγε-
νÝστερη καΙ Þ λιγþτερο üδννηρÞ
τοινÞ, Üλλ' üτι θÜ Ýττιθυυοýσε

Ο ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ
Ýνüò ναξιστοδ
Ýγκληματßα πολÝμου
τü Ι945.
Στοýò Γερμανοýò
ποý Þταν Ýνοχοι
γενοκτονßοò
ÝπÝβαλαν αýτÞ
τÞν ßδιαßτερα
ÜτιμωτικÞ ποινÞ,

,ºÝι;



]Þι ι

- -.:.ιJφ
Ο ΤΥΦΕΚΙΣΜΟΣ
Θεωρεßται Üπü τοýò πιü τιμητικοýò καß τοýò λιγþτερο üδυνηροýò
τρüπουò ÝκτελÝσεωò, ΣτÞν φωτογραφßα Þ ÝκτÝλε,σιò, τοδ ΙυΙεξικανοý στρατηγοδ
ßουÝντα ΚουχÜνο, Üρχηγοδ μιÜò Üποτυχ, μÝνηò ÝξεγÝρσεωò τü Ι927,

σιÜ στδν λαιμü. ΔννατÜ γÝλια
ξÝσιτασαν στÞν ΣυνÝλενσι. ¼ δÞ-
μ
τ
Κ

ü

ΣνυÝλενσι5 ÜνÝθεσε στüν χειρονρ-

χÝρι καΙ Üπδ αýτüν τüυ αýχÝνα.
ΚαταλÜβαινα τÞν χειρονομßα: ü
λαιμüò τοý Λονδοβßκον ΙΣΤ' Þταν
üντω5 πολý χονδρüò γιÜ νÜ κοτÞ
þτü τÞν ÞμικνκλικÞ λεπßδα μαò.
"Ειτειτα, Üφοý σννÝστησε νÜ δο-
κιμασθοýν οΙ δýο τýτοι σÝ ττþ-
ματα τþν νοσοκομεßων, ü βασι-
λιÜ5 βγÞκε, ρßχνονταò Ýνα βλÝμμα,
τοý 'μÝ 

Ýκανε ττολλÝò φορÝò νÜ

τρα-

ß3,º
ατßαò,

Þ διαβεβαßωσι5 üτι ü καΡατο-
μοýμενοò πεθαßνει χωρßò νÜ ýτο-
φÝρη, ÜμφισβητÞθηκε. ¼ ΣÜμονελ
Τüμαò ΖαßμμεΡινγκ, Üνατüμοò τοý
Πανετιστημßον τÞ5 Μαγκüντσα,
ýτοστÞριζε üτι Þταν ττιθανüν νÜ
διαιτιστωθÞ Þ ταρονσßα üδννη-

τÞ5 κομμÝνη5 κεφαλÞò θÜ μτοροý-
σαν νÜ Üνοßξονν καΙ νÜ μιλÞ-
σονν. ΚÜτωò ÜνÜλογη θÝσι ýπε-
στÞριξε καΙ ü γιατρüò ΖÜν Μτα-
τßστ Σý, τατÝραò τοý μνθιστο-

Üνακλαστικü,
'Εκτüò Üτü τÞν Γαλλßα, ü Üιτο-

ξαφνιÜζη, τü ττιü σνζητÞσιμο εßναι
δ Üνþδννοò θÜυατο5 στÞν αßθον-

εßχε γßνει τρßα χρüνια ττρßν στü
ΚÜνσαò Σßτν, καß Üτοσκοτον-
σε σ-τÞν Ýξεψρεσι τοý τιü Üν-
θοωπιστικοý τοüτου ÝκτελÝσεωò
τ'þν καταδικαομÝυcoν σÝ θÜνατο(Ü-
σφαλþò δÝν εßχαν τßò ßδιεò Üνη-
σýχßε5 κι οß ýαζισταΙ τοý Ýξο-

ιι9



ΤÜ κρÜτη στÜ üποßα
ßσχýει Üκüμη

Þ θανατικÞ ποινÞ

χλα.
ΧιλÞ : τουφεχισμüò,

'¶νÜμεσα στÜ κρÜτη ποý κατÞμ
γησαν κατßι τÜ, τελευταßα χρüνια
τÞν θανατικÞ ποινÞ περιλαμβÜ-
νονεαι :

Κολομβßα ( 1910 ), ¸λβετßα
(r921), ¶ργεντινÞ (1922), Δα-
νßα (1930), ΝεπÜ (1931 ),Λου_
ξεμβοýργο ( 1 943) 

"Ιταλh 

(1 948),
Φινλανδßα (Ι 949),Τουρχßα(Τ950)
χαß ΜεγÜλη Βρεταwßα (1θ64).

ι20

λüθρεναν Üνδρεò, γυναßκεò καΙ ται-
διÜ στοýò θαλÜμονò Üερßων τþν
στρατοτÝδων
"Αν ü κατÜδ
ÜνατνοÝò, δÝν
üτι ü θÜνατο
ριαßοò καΙ Üνþδννοò. ¹ν üμωò
προστταθÞ νÜ χρατÞση. τÞν Üνα-
πνοÞ τον Þ νÜ ÜνατνÝη ÝλαφρÜ,
ττρÜγυα τοý μπορεß νÜ κÜνη Ýν-
στικτωδþ5, τüτ εκατÜ τÞν γνþ-
μη üρισμÝνων, ü θÜνατοò εßναι
ÝξαιρετικÜ üδννηρüò.

"Ενα5 ßδιαßτερα σκληρü5 τρü-
το5 θανατþσεω5 εßνατ ü στραγ-
γαλισμü5, ποý Ýφαρυüζεται Üκü-
μα στÞν ºσιτανßα γιÜ τοýò δο-
λοφüνονò καß τοýò ληστÜò (κα-
θιερþθηκε τü 1822 σÝ ÜντικατÜ-
στασι τοý Üταγχονισμοý), μ'αýτü
τü ταρÜδοξο üργανο, τÞν «στραγ-
γÜλη». Εßναι Ýνα εßδοò μεταλλι-
κοý τεριλαιμßον τοý τü τοττο-
θετοýν στüν λαιμü καß τü σφßγ-

γονν λßγο λßγο μÝ μιÜ βιδωτÞ
μανιβÝλα. ΒασικÞ αßτßα τοý θα-
νÜτον εßναι Þ μηχανικÞ Üσφνξßα,
Þ παρεμπüδισιò δηλαδÞ τÞ5 εßσü-
δου τοý ÜÝροò στοýò πνεýμονεò.
Παρεμβαßνονν üμωò καß Üλλοι ττα-
ρÜγοντε5, καΙ ττροτÜντων Þ σνμ-
τßεσιò τþυ Üρτηριþν τοý κα-
ταλÞγουν στüν λαιμü καΙ μετα-
φÝρονν τü αßμα στüν ÝγκÝφαλο.
"Ετσι, καθþò σταματÜ Þ κνκλο-
φορßα, μιτορεΤ νÜ ττροκαλÝση γρÞ-
γορη Üπþλεια σννειδÞσεω5. ¹λλÜ
ü θÜνατοò Ýρχεται μüνον Üργü-
τερα, þò ÜιτοτÝλεσμα τÞò Üσφν-
ξßαò, καß δÝν εßναι Üκαριαßο5, γιατΙ
ιτροηγεßται μιÜ ττερßοδοò κατÜ τÞν
üποßα Þ σννεßδησι5 διατηρεΤται
καΙ ÝτομÝνωò ιταρÝχονται δννατü-
τητεò Üμνντικþν ÜντιδρÜσεων.'Η
δνσκολßα ο-τÞν ÜνατνοÞ γßνεται
üλο καß μεγαλýτερη, οΙ σττασμοΙ
ειναι σννεΧειò, τα ματια τΓετα-
γονται Üτü τΙò κüγχεò. Κι αýτü

ffiα¾LΕΠμΙ



Η ΑtΘΟΥΣΑ ΑΕΡΙΩΝ
Λειτουργεß σÝ ΙΙ μερικÞò Üπü τü

, Ý.τοò Ι'θ'24. Τüτε γιÜ πρþτη φορÜ
\ Θεþρετται þò ü θÜνατοò,

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
πολιτεßεò τþν 'Ην. Πολιτειþν,
πρþτη ßορδ" τü ]8θ0,'Η ÞλεκτQικÞ
ß λεπτü.'Ο θÜνατοò εΙναι Üκαρια7οò,

οÜ ÝνκλÞματα τοý κοινοý τοι-
ßικοý'δικÜßον. ΣτÞν τολιτεßα τÞs

ταδßκων,

ΜÝ τδν νüμο 3861 τÞò 1Ιηò

κΙσμον.
οΥΛΡtΧ ΦοΝ Α,Ι,ΚΕΛΜΠοΥΡΓΚ
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ΤΟ ΓΥΑΛΙ

ΟΙ ýοιλοποιοß τÞò Φοτνßκηò καΙ

τÞ5 Αßγýιττον κατασκεýαζαν δτÜ-
φορα διακοσμητικÜ Üντικεßμενα :

καλοýπια καθüριζε καΙ τü πÜχοò
τοý γνÜλινον σκεýονò.

Οß πρþτεò γρατΓτÝò μαρτνρßεò
γιÜ τÞν κòιτασκενÞ τοý γναλιοýÜνÜγουται στü Ετο5 2,2¼0. ΤÜ
ηχετικÜ γραμ-
μÝνα μÝ ßÜΙ Ý-
χονν π üρουò.Σκοιτüò ν& δι-

'Υδρßα τÞò
καλýφθηκε
κουßληßαò κ -
ρÜνο.'Ανω, δßπλα στüν τßτλο : Πο-
τÞρι νεοκλασικοý ρυθμοý μÝ Ýκλε-κτü γυαλß Βοημßαò. ΦυλÜσσεται
στÞν γκαλλερß ΦÝιλερ τÞò ΒιÝννηò,
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'Η κατασκευÞ τοδ γυαλιοý σÝ ξνα Üπü τÜ, πο),λßι ÝργαστÞρια τÞò ßταλικÞò πüλεωò ΜουρÜνο κατÜ, τüν Ι7ο αßþνα.

Δ

Ιι

(
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Δýο βενετσιÜνικα ποτÞρια, Τü ßνα (Üρι-
στερßι) εßναι τοý τÝλουò τοý Ι6ου αßþνοò,
καß τü Üλλο τþν Üρχþν τοý Ι7ου αßþνοò,

Βιτρþ μÝ ζωηρÜ χρþματα στÞν μητρüπο-
λι τÞò ΒÝρνηò (τοý Ι5ου αßþνοò). Εßκο-
γßζονται |Εβραßοι στüν 'ΙορδÜνη ποταμü.

δÞρον γιÜτü κßτρινο
καΙ τü üξεßδ
τÞν καθαρü
νεΙα.

ΣτÞν ÝιτοχÞ τþν Ρωμαßων αý-

Ι24

βεβαßωσι üτι Þταν ü μüνοò τοý
γνþριζε τÞν σννταγÞ, Ýλαβε μιÜ
Üπροσδüκητη ÜμοιβÞ : κσταδικÜ-
στηκε σÝ θÜνατο ! Γιατß, Üν τü
Üθρανο-το γναλß ταραγüταν σÝ
εýρεßα κλßμακα, Þ Üξßα τον θÜ
λιγüστενε, ΚαΙ τüτε, καθþò λÝει
ü Πετρþνιοò, θÜ εΙχε μεγÜλη ζη-
μιÜ ü ΤιβÝρτοò, ßδιοκτÞτηò πο-
λναρßθμων ýαλονργεßων.

ΣτΙ5 ÜρχÝò τοý 2ου αßþνοò μ.Χ.
Ýκαναν τÞν ÝμφÜνισß του5 στÞ Ρþ-
μη καΙ οΙ πρþτοι γνÜλινοι κα-
θρÝφτεò. ¹ταν διαφανεßò ýαλοπß-

φτεò κατασκευÜζονταν Üτü καθα-

στασιò. ΤÜ φνσητÜ γνÜλινα σκεýη
Üρχισαν νÜ σνναγωνßζωνται τÜ

ΜετÜ τÞν κατÜλνσι τÞò Ρω-

¸νετοß, ýιτü τüν δüγη 'ΕρρΤκο
ΔÜνδολο, κατÝλαβαν'τÞν'Κων-
σταγτιυοýπολι. 'ΕτÞραν τüτε μαζß



,ji.

ΓυÜλινεò φιÜλεò τÞò ρωμαß'κÞò ÝποχÞò, ποý τßò χρησιμοποιοδ-
σαν γιßι Üρþματα, ΦυλÜσσονται στü μουσεßο τÞò'Ακουtληßαò,

'ΑοιστερÜ: Μυροδοχεßο τοý 18ου αßþνοò.'ΑνÞκε στüν Γε,
þργιο 

'Γ' τοý 'ΑννοβÝρου. Εßκονßξεται τü στÝμμα του,

τÞò ýαλονργικÞò τÝχνηò καταδι-
καζüταν αýστηρüτατÜ, Üκüμη καß
μÝ θÜνατο,
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Κýπελλο τÞò Συρßαò τοδ ]4ου αßþνοò, μÝ σχÝδια Üπü σμÜλτο (Λονδßνο, μουσεßο

μÝ ταχýτητα καΙ τοý Ýδιναν Üντο-
χÞ καΙ διÜρκεια. "Οταν καΙ τü μν-

τοý Ι8ον αßþνοò καΙ Ýγινε διδÜ-
σκαλο5 - ýαλονργüò στü ΣαΙν Γκο-
μιτÝν. "Εναò ΓÜλλοò, ü ΖÜν Μετε-

καΙ μÝ ÜπüφασΙ τον τοß καθüρισε

126

ιουσεßο Βικτωρßαò καß 'ΑλβÝρτου).

μικροκüσμον, τü τηλεσκüιτιο, τοý
Üνοιξε τüν δρüμο γιÜ τÞν Ýρεννα
τοý μακροκüσμον καß τÜ Üλλα
üργανα τοý χρησιμοτοιοýνται

BRUNO GHIBANDI
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σüò δßδεται Þ εýκαιΡßα ν'Üπουτdτσετε
τü ΝΕ9 ýπεραυτüμ το πdυντÞριο

HoovER 90
ΑΓΓ^ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ß r 
)Τß !να Το γι(

Η HOOVER ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ. ΥΠΕΡΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΣΞ ΔπιΣτΞΥτΑ ΧΔ},ßΗ^Η τ!}.{Η ΓιΑ προßοΧ Δττ^tκΗΣ κΔτΔΣκΕΥΗΣ

1 5 προγρÜμματα πλυοßματοò ο Αýτüματοò παροχÞ Üπορρυπαντικοý ο ΤÝλειο
ξÝ6γαλμα καΙ οτÝγνωμα ο'Ανοζεßδωτο τýμπανον ο Εýκολο στÞ μετακΙνηοι
ο 'ΥπερμοντÝρνο οχÝδιο ο 'ΕξαιρετικÞ ποιüτηò.

Προßüντα HOOYER; οß πρüτοι φßλοι τÞò νοικοκυρüò
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γΟ'Ελληνικüν Ναντικüν, πιστüν
Ι εßò τÞν μακραßò»να καΙ Ýνδοξον

ταρÜδοσßν τον, σνμμετÝσχεν Ýνερ-

γþò εßò τοýò τολÝμονò τοý σννε-
κλüνισαν τÞν Üνθρωτüτητα κατÜ
τü α' Þμισν τοý αßþνοò μαò.

Οß τüλεμοι οýτοι, ÝξαιρονμÝνον
τοý μÜλλον ÜσημÜντον 'Ιταλο-
τονρκικοý τοý 19Ιl-Ι9Ι2, Þσαν : ü
Α'Βαλκανικüò τοý 19Ι2-19Ι3 (κα-
τÜ τÞ5 Τονρκßαò) καß ü Β' (1913)
κατÜ τÞò Βονλγαρßαò, ü Α'Παγ-
κüσμιοò, εß5 τüν üτοßον μετÝσχεν
Þ'ΕλλÜò Üπü τοý 19Ι7 μÝχρι
τÞò ÜνακωχÞò τοý Ι9Ι8, Ýν σνν-
εχεßg δÝ αýτοý αß δýο Ýκστρατεßαιαß üττοΤαι Ýτηκολοýθησαν, Þ
ΟýκρανικÞ τοý 1919 καß Þ Μι-
κρασιατικÞ τοý Ι9Ι9 - |922, ü
Β' Παγκüσμιοò, εßò τüν üτοßον
εßσÞλθεν Þ 'ΕλλÜò τÞν 28ην ¼-
κτωβρßον Ι940 μÝχρι τοý νικη-
φüρον τÝρυατοò (Ι945), Ýν σννε-
χεßα δ' αýτοý ü κατÜ τþν κομ-

ι28

μοννιστþν κατÜ τÜ ÝτηΙ946-t949.
Καß τοý μÝν Α' Βαλκανικοý Πο-

λÝμον μετÝσχεν Þ 'ΕλλÜ5 εýθýò Üπü
τÞ5 πρþτηò ÞμÝραò (τÞò 5ηò ¼-
κτωβρßον 1912), καθüσον Þτο Þ
μüνη Ýκ τþν σνμμÜχων βαλκανι-
κþν χωρþν ποý διÝθετε ναντικÞν
δýναμιν-ü μικρüò βονλγαρικüò
στüλοò Þτο ÜνÜξιοò σοβαροý λü-
γον - τþν δÝ δýο παγκοσμßι»ν
πολÝμων ÝξηναγκÜσθη νÜ σνμμε-
τÜσχη κυρßιυò λüγφ τÞò Ýτικαß-
ρο\.ι στρατηγικÞò τηò θÝσεω5, Üφοý
ιτροσετÜθησεν Ýν Üρχfr νÜ ταρα-
μεßνη οýδετÝρα.'Ετεκνρþθη οýτω
παλαιüτερον ßστορικüν δßδαγυα,
κατÜτü üττοßον Þ χþρα μαò, λüγφ
τÞò γεωγραφικÞò τηò θÝσεωò καΙ
τÞò φνσικÞò τηò διαμορφþσεωò,
οýδÝττοτε διÜ μÝσον τþν αßþνòρν
ÞδννÞθη νÜ παραμεßνη οýδετÝρα
εßò πÜσαν σοβαρÜν διατÜραξιν τÞò
εßρÞνηò Ýν τÞ Μεσογεßφ.

ΠρÝτει εýθýò Ýξ ÜρχÞò νÜ ττα-

'ih,

ρατηρη9Þ, üτι μüνον κατÜ τüν
Α' Βαλκανικüν Ýκ τþν ττροανα-
φερθÝντων ττολÝμων τü 'Ελληνικüν
Ναντικüν ÜπετÝλεσε τüν κýριον
καß Üιτοφασιστικüν τταρÜγοντα τÞò
νßκηò, Ýνþ κατ' ÜμφοτÝρονò τοýò
τταγκοσμßον5 τολÝμονò σννειτολÝ-
μησε τοýτο ταρÜ τü τλενρüν ττα-
νισχýριον σνμμÜχων. ΔιÜ τοýτο,
καßτοι Þ σνμβολÞ τον εßò τοýò
μεγÜλονò τοýτονò τολÝμονò ýπÞρ-
ξεν Ýιτßσηò τολýτιμοò, μüνον κατÜ
τοý5 Βαλκανικοýò ΠολÝμονò Üνε-
δεßχθη τρωταγωνßστρια Þ θα-
λασσßα μαò δýναμιò.

'ΕιτΙ τþν Βαλκανικþγ ΠολÝμων
ýπÜρχει πλονσßα καΙ ÝξαντλητικÞ
Ýτß τοý θÝματοò βιβλιογραφßα. ΔÝν
προτßθεμαι σννατþò νÜ γρÜψωτÞν ßστορßαν τþν πολÝμων Ýκεß-
νων εßò τü παρüν σημεßι»μα. 'Ειτει-
δÞ Ρμ.ò εßχα τÞν τιμÞν νÜ σνμ-
μετÜσχω αýτοý, νεαρüò δüκιμοò
τüτε, θÜ περιορισθþ νÜ ÝκθÝσιυ

]

'Η ναυμαχßα τÞò "Ελληò σÝ þραßα λαßκÞ λιθογραφßα. (Ι4ουσεßο τÞò'ΙστορικÞò καß 'ΕOνολογικÞò'Εταιρεßαò).
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καß κυριαρχεß δριστικþò
στü Αßγαßο.

τÜò ÜναμνÞσειò μον Ýκ τþν ση-
μαντικωτÝρων γεγονüτων, καθþ5
καß τÜ διδÜγματα τοý Üτεκüμισα
Ýξ αýτþν.

, Καß πρþτον üφεßλω εýθý5 Ýξ
αρχηò να τονισω, ωò το σημαντι-
κþτερον Ýκ τþν διδαγμÜτων τοý-
των, τü üτι Üιτεδεßχθη κατÜ τüν
τüλεμον Ýκεßνον - διÜ τολλοστÞν
φορÜν εßò τÞν ºστορßαν - Þ ýπερο-
χÞ τοý Üνθρωτßνον καß τοý γν-
χικοý ταρÜγοντοò Ýναντι τοý ýλι-
κοý. ΠρÝπει τρüò τοýτο νÜ Üνα-
τρÝξòο εßò τÜò παραμονÜò τοý πολÝ-
μον, üτüτε σννεζητεßτο εßò τÜ ýιτü
τÞν προεδρßαν τοý τüτε πρω-
θνιτονργοý'Ελενθερßον ΒενιζÝλον
σνγκροτηθÝντα σνμβοýλια τü ζÞ-
τηυα τοý ττþò θÜ Üντεμετωττßζετο
Þ ýλικÞ ýτεροχÞ τοý τονρκικοý
στüλον.

Εßò ÝλαφρÜ σκÜφη ü στüλοò μαò
ταρουσßαζεν ýτεροχÞν, κνρßωò
λüγφ τÞò ÝσττενσμÝνηò ÜγορÜò τþν

ΟΙ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ

ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

ΠοΛΕΜΩΝ

λ πρþτη5 ÞμÝ-
ρ ΚατÜ τÞν Ýν
τ Ρον σνΥκτνη-
τ τηò ναυαΡχι-

ΛÞμνον. ΤÞν κατÝλαβε τÞν Ýτο-
μÝνην δι' ÜποβÜσεωò καΙ Ýγκα-
τÝστησε τü τολεμικüν üρμητÞριüν
τον Ýßò τüν λαμπρüν üρυον τοý

Τü θωρηκτüν «( ΑβÝρωφ»»

γßνεται τü φüβητρον
τοδ τουρκικοδ
στüλου
μετßι τÞν

,J ναυμαχßα τÞò 'Ελληò.

d
ΜÝ τÞν
ναυμαχßα τÞò ΛÞμνου
δ Ýλληνικüò στüλοò
κατατροπþνει
τüν τουρκικü

4 Üντιτορπιλλικþν ÜνοικτÞò θα-
λÜσση5 τýττον <<ΛÝων>», οýδÝν ü-
μωò πλοßον εßχε νÜ ÜντιτÜξη εßò
τÜ δýο τονρκικÜ ÝλαφρÜ κατα-
δρομικÜ «ΜετζητιÝ» καΙ «Χαμη-
διÝ», μÝ ÜιτοτÝλεσμα νÜ ýιτοστþ-
μεν σημαντικÜò ζημßαs Ýκ τÞò τολ-
μηρÜò δρÜσεω5 τοý τελενταßον
τοýτον.

'Εκ τþν τüτε Þγητüρων τοß
Ναντικοý μαò, οΙ üποßοι κληθÝντεò

λον ÜνελÜμβανε τÞν εýθýνην τÞò
Üντι μετωπßσεþ5 τον στη ριζüμενοò,
καθþò Ýλεγεν, εßò τÞν ýιτεροχÞν
τοý προσωπικοý, κατüπιν δÝ τοý-
του ÜνετÝθη εßò αýτδν Þ Üρχη-
νßα τοý στüλον.

Ιü Εττιοετικüν πνενμα, τον οιε-
κρινε τüν νÝον Üρχηγüν, Ýξεδη-

'() πρωταγωι,ιστÞò τÞò ναυμαχßαò ττßò ''Ελ-

ληò ΚουντουριþτÞò σÝ π ßνακα τοý ζωγ ρÜφου
Κ.' ΗλιÜδη ( Ναυτικü Μουσεßο' ΕλλÜδοò).

|29



,.Λ
t

ι

() θρυλι,κüò «'ΑβÝρωφ» στÞν ναυμαχßα τÞò "Ελληò, Πßναξ τοδ ζωγρÜφου Β. ΧατζÞ (Ναυτικü Μουσεßυ'ΕλλÜδοò)

Μοýδρον.'Ατü τÞ5 αýτÞò ÞμÝραò
Þρχισε καß ü Üιτοκλεισμü5 τþν
Στενþν δι' ÝγκαταστÜσεωò σννε-
χοý5 τεριπολßαò Üντιτορπιλλικþν
τρü τÞò εßσüδον των.,Η

τοý ü
τü γε
Ρειον
40 μüλιò μιλßων Üπü τÞò εßσü-
δον τþν στενþν τþν Δαρδανελ-
λßων, ÝπιτρÝπει εß5 τüν Üρχηγüν
τοý Ýλληνικοý στüλον νÜ Ýπιτη-

Δýο ÞμÝρα5 τρßν σνμτληρωθfr
δßμηνον Üτü τÞò κηρýξεωò τοý
πολÝμον, τÞν πρωßαν τÞò 3ηò
Δεκεμβρßον, ü Στüλοò τοý Αßγαßον
εýρßσκετο ττρü τþν Δαρδανελλßων,

ι30

üιτον διεδρüμει Üιτü τÞò Ιηò τοý
μηνüò κατüπτν μιÜò συμπλοκÞ5 τþν
Üντιτορπιλλικþν μαò μÝ ÝχθρικÜ
ÜντιτορπιλλικÜ, ποý εßχαν Ýκπλεý-
σει Üπü τÜ ΣτενÜ, ýποστηριζü-
μενα Üττü τü καταδρομικüν «Με-
τζητιÝ». Τü πρωινü ÝκεΤνο δÝν διÝ-
φερεν Üττü τüσα Üλλα τροηγοý-
μενα, παρÜ μüνον ßσωò κατÜ τü
üτι Þ θÜλασσα Þτο γαληνιαßα,Καß üμωò ÝπÝπρωτο νÜ μÜò ττα-
ρονσιÜση τü θÝαμα, ποý Ýπß τü-
σον καιρüν üλοι μαò, Üτü τοý
ατρομητον αρχηΥον μαò μΕχρι
τοý τελενταßον ναýτον, προσεμÝ-
ναμεν : τü θÝαμα τοý τονρκικοý
στüλον ÝκπλÝοντοò Üτü τÜ ΣτενÜ!

"Ηταν Þ þρα 8, üταν Üιτü τÞν
γÝφνραν διεκρßναμεν τολλοýò κα-
τνοýò τλοß<»ν καß ýστερα Üπü ü-
λßγα λεπτÜ τοýò ßστοýò, κατüτιν
δÝ καß τÜ σκÜφη τþν τονρκτκþν
θωρηκτþν, τÜ üποßα ÝξÝπλεον Ýν

γραμμÞ τταραγωγÞò κατÜ τÞν

ÝξÞò σειρÜυ: «Χαßρεδδßυ Βαρβα-
ρüσσαò», «Τονργοýτ Ρεßò», «Μεσ-
σονδÝ» καß «'ΑσσαρΙ-ΤεφÞχ». Πρü5
τÞν τλενρÜν τοý Κοýμ ΚαλÝ διεκρß
νετο τü καταδρομικüν «ΜετζητιÝ»
καß ÜντιτοριτιλλικÜ.ΤÜ σÞματα «Ý-

χθρüò Ýν üψει», <<τολεμικÞ Ýγερσιò»
Ýδüθησαν Üτü τÞν ναναρχßδα, ÜμÝ-
σωò δÝ κατüιτιν τÜ σÞυατα τÞ5 «Ü-
ναπτýξεωò» τοý στüλον πρüò μÜ-
χην. Εßò ÝκτÝλεσιν τοýτων τÜ 4
θωρηκτÜ μαò μÝ τüν «'ΑβÝρωφ»
Ýττß κεφαλÞ5, τÜ üτοßα Ýκεßνηý τÞν
στιγμÞν Þκολοýθονν ιτορεßαν τρü5
Λßβα (ΝΔ), Ýστριψαν διαδοχικþò
κατÜ 1800, Ýνþ τÜ 4 μεγÜλα Üν-
τιτορπιλλικÜ - <<ÜνιχνεντικÜ» τÜ
þνομÜζομεν τüτε - στρÝψαντα καΙ
αýτÜ ÝτÜχθησαν εßò Üτüστασιν
1000 μ. τρüò τÞν ÜριστερÜν πλεν-
ρÜν τþν θωρηκτþν.

Καß Ýνþ τÜ ττλοßα μαò, Ýτοιμα
ττρü5 μÜχηυ καß μÝ τÜ ττνροβüλα
των ÝστραμμÝυα τρüò τüν Ýχθρüν,



ΟΙ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝtΚQΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

ßττλεον τρüò σνυÜντησßν του, με
τεβιβ,ßζετο Üπü τÞò ναυαρχßδο
διÜ βραχιüνων τü σÞμα τοý Üρ
1ßηγοß- τοý Στüλον :

<<ΜÝ τÞν βοÞθειαν τοý Θεοý
καΙ τÜò εýχÜ5 τοý ΒασιλÝωò
πλÝω μεθ' üρμÞ5 ÜκαθÝκτον
καß μÝ τεποßθησιν εßò τÞν νß-
κην Ýναντßον τοý Ýχθροý τοý
ΓÝνονò».

Ζητωκρανγαß ÜντÞχησαν Üιτü
üλα τÜ τλοßα, καθþò τü Üτλοýυ,
Üλλ' ÝμτνενσμÝνον τοýτο σÞμα
Üνεγινþσκετο εßò τÜ πληρþματα,

'Η Üτüστασιò μεταξý τþν Üντι-
πÜλων στüχων εßχεν Þδη κατÝλθει
εßò Ι2.500 μ., üτüτε, ιτερß þραν
9.25, Üιτü τÜ τεφρüχροα ÝχθρικÜ
σκÜφη Þρχισαν νÜ Üναιτηδοýν
καθ' üλον τü μÞκοò τßò γΡαμμÞò
λÜμψειò χρþματοò χρνσοý - τορ-
τοκdλüχρüν. 'Ο Ýχθρüò Þρχιζε τýρ.

'Η ÜτÜντησß5 μαò δÝν ÝβρÜδννε,
ταρÜ μüνον üσον ÝχρειÜζετο διÜ
νÜ'ÝλαττωθÞ κατÜ τι Þ Üτüστα-

ναι δß αýτüν Ýιτιιττον «μακρÜν»
καß διÜ τü ßδικüν μαò τλοßον
Üκüμη.

Αßφνηò εßδομεν εßò τü ÝτιστÞ-
λιον τοý ßστοý. τÞ5 Ναυαρχß-
δοò νÜ Ýπαßρεται τü σÞμα «Ζ»

τÞò τüν ναýαρ-
γον στüλον εßò
ΙÞ" Τσονσßμα,
κατ ικüν πüλε-
μον τοý 1904-Ι905.

'Εφüσον ü «'ΑβÝρωφ» Üτεμακρý-
νετο'Üποκλßυων σννεχþ5 τρü5 τÜ
δεξιÜ, Ýκαλýττετο Üτü τυκνüν κα-
τνüν, τü üτοßον βαθμηδüν θÜ τüγ

μαò,
λÜμ-
Üιτü
Üνε-

is τÜ
σημε:',: τþν ττþσεων τþν Ýχθρι-
κþý βλημÜτα:ν.'Η ÝτικÞ αýτη Ýξüρμησιò τÞò
ναναρχßδοò Ýφερεν αýτÞν Ýντüò Ι0
λεττþν εßò Üτüστασιν 2.850 μ,

Þθικοý τþν Τοýρκων Üτεδεßχθη Ü-
ιτοφασιστικÞ.'Ο Τοýρκοò ναýαρχο5
ΡαμÞζ θÜ δικαιολογηθÞ μετÜ τιναò

+++++++
ΛευχÞ γραμμÞ :

μÞναò Ýνþτιον τοý ναντοδικεßον,
πρü τοß üποßον ταρετÝμφθη, üτι
τüσον τολý κατειτλÜγη, þστε

Üταξßg ýτοχþρησιò καß τþν λοι-
τþν πλοßων τοý τονρκικοý στü-
λον, τÜ üποßα Ýστενσαν νÜ τρα-
ποýν εßò φνγÞν ττρüò τü Üσφα-

ΔI-ηΓΡΑΙΙΙßΑ ΤΗΣ ΝΑΤΙΙΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ

_{ß π),ειßσειò χαß αß θÝσειò τþν πλοßων Ýι τοý ÝπισÞμου σχεδßου
τοý ¸πιτελεßου τοý Στü),ου τοý Αßγαßου.

Π}εýσειò ¶βÝρωφ, χαθ' 6).αò τÜò φ&σειò τßò ναυμαχßαò. Πλεý-
σειò θωρηχτþν μÝχρι þρτò 9 χαß 55'.
Πλε,)σεßò θωρητ.τþν &τδ 9 χαß 55'.
¶τοστÜσειò βο),Þò.
Þ χατ' Ýχτßμησιν τλεýσιò τοý Ý7,0ριχοý στüλου.

_\-¶βÝρωφ, Σ:ΣτÝ:σαι, Τ-"Τδρα, 9':º'αρ{, Ι::\Ýων, Π ==ΠÜνOηρ,
Ατ:'-{ετüò, Ι:ºÝραΞ.

S - Rrρβ«ρüß"ò, Τ: Τü»ργοý., \Ι : }tεσουδιÝ, Α:'-\σÜρ-I-ΤεφÞχ, Μζ: Με,
τζητιÝ
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ζημßαò καß τÜò ÜτωλεΙαò πΡοσω-
πικοý τþν τονρκικþν τλοßων,
üσον εßò τÞν Ýτß τοý Þθικοý των
Ýττßδρασιν. ¹το νßκη τþν ψιτχι-
κþν δννÜμεων Ýνανττ τþυ ýλßκþν.

ΚαΙ Ýνθνμοýμαι Üκüμη τþρα τÞν
Üνακοýφισιν καΙ τüν Ýνθονσιασμüν
üλων μαò, üταν εßδομεν τüν «'Α-
βÝρωφ» νÜ προβÜλλη ÜβλαβÞò
μÝσα Üπü τοýò καπνοýò, τüν δÝ
Ýχθρικüν στüλον νÜ Üιτοσýρεται
Ýν σπονδÞ καΙ Üταξßg τρüò τü
Ýσωτερτκüν τþν Στενþν. "Ισωò λü-
γφ τÞò προεκτεθεßσηò ÞθικÞò ση-
μασßαò τη5, καθþ5 καß διÜ τü

º""J¸}:-
τÞν 9ην

καΙ πÜλιν

Ρων Üνιχνεντικþν, τÞò üτοßαò
ÝπωφεληθÝντα δýο τονρκικÜ Üντι-
τορτιλλικÜ Ýβαλον βολÜò τιναò
κατÜ τÞò ΤενÝδον. Καß τÜ μÝν
ÜποτελÝσματα τÞò σνμιτλοκÞò Þ-
σαυ
κεΙαν
Ýπßθε
φΙν»

ρηκτþν, τÜ üποßα üμωò, μüλιò
Ýνεφανßζετο ÝτΙ τüπον ü «'ΑβÝ-
ρωφ» μετÜ τþν θωρηκτþν μαò,
Ýστιενδαν νÜ Ýτταναπλεýσονν εßò
τÜ ΣτενÜ.
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μω5 τþν νÞσων "Ιμβρον καΙ Τε-
νÝüον-

¼ τλοßαρχοò Ρεοýφ, Ýτιδει-
κνýων Üποφασιστικüτητα καß ναν-
τικÞν Üντßληψιν üχι τÞν τνχοý-
σαν καΙ Ýπωφελοýμενοò τοý σφÜλ-
ματοò τοý ÝξωπλισμÝνον Υ /Κ «Μα-
κεδονßα>» Üποστεßλαντοò Üνοικτüν
ραδιοτηλεγρÜφη μα ιτερß κατÜττλον
του εßò Σýρον τρüò ÝττισκενÞν
βλÜβηò τοý τηδαλßον τον, Ýιτλενσε
κατ' εýθεΤαν Ýκεß καß μüλι5 Ýφθασεν
Þρχισεν ÜμÝσωò νÜ βÜλη κατ' αý-
τοý. ¼ κνβερνÞτηò τÞò «Μακεδα
νßαò», μÞ δννÜμενοò νÜ ÜπαντÞση
Üποτελεσματικþò μÝ τü μüνον τν-

«Μ λιμÝνα,τü ν δρÜ-σΙν 
Σý;;,γ«:ß
τον πρü5
λεσε νενρι-
ü τÞν Ýττß-

δρασιν τÞò üποßαò τü ýτονργεßον
τþν Ναντικþν σννÝστησεν εß5 τüν
ναýαρχον Κονντονριþτην νÜ, Ýκ-
πλεýση μÝ τüν «'ΑβÝρωφ>> καß μÝ
ÜντιτορτιλλικÜ τρüò καταδßωξιν
τοý τονρκικοý καταδρομικοý. Εý-
τνχþò ü ναýαρχοò Π. Κουντον-
ριþτηò ýιτερνικÞσαò τÞν Ýμφντον
üρμητικüτητÜ τον, Þ üποßα τüν
þθει νÜ καταδιþξη τü «Χαμη-
διÝ», τροετßμησε νÜ ÜγνοÞση τÞν
σýστασιν ταýτην τοý ýτονργεßον,
üρθþ5 ÝκτιμÞσαò üτι Þ ÝμμονÞ

καταστÜσεωò παρÜ τοý νανÜρ-
χον Κονντονριþτη καΙ τÞò σνν€-
πειg ταντηò ανντακοηò τον πΡοò

τþν ταλαιþν μαò θωρηκτþυ, τοý
θÜ ÜττετÝλονν δι' αýτüν εýκολον
λεßαν.

Καθþ5 εΙχε σνμβÞ εß5 üλαò τÜò
προμνημονενθεßσαò Ýξüδονò τοý
τονρκικοý στüλον, σννÝιτεσε καΙ

θωρηκτÜ «ΧαßρεδδΙν Βαρβαρüσ-
σα», <<Τονργοýτ Ρεßò» καΙ «Μεσ-
σονδιÝ», σννωδεýετο Üιτü τü κα-
ταδρομικüν «ΜεζηττÝ» καß Ýλαβε
πορεßαν κατ' εýθεßαν τρüò ΛÞμνογ.

ΠαρÜ τÜò προστταθεßαò τοý
«ΜετζητιÝ» üτω5 μÜò ÜτωθÞση,
ÝξηκολονθÞσαμεν, χÜριò εßò τÞν
ýπεροχÞν τÞò ταχýτητüò μαò, νÜ
τηρþμεν τÞν ÝτταφÞν καΙ νÜ δß-
δωμεν σννεχþò ÜναφοΡÜò εßò τüν
ναýαρχον τερΙ τÞò ττορεßαò τοý
Ýχθρτκοý στüλου. Κατ' αýτüν τüν
τρüπον ÝφθÜσαμεν ττερß þραν Ι Ι
εßò τü ýψο5 τοý Üκρωτηρßον Εß-
ρÞνη τÞò ΛÞμνον. ¹ Üγωνßα μαò,
Ýωò üτον εßδομεν τüν «'ΑβÝρωφ»
νÜ ττροβÜλλη Üκολονθοýμενοò Üτü
τÜ τρßα θωρηκτÜ, Þτο μεγÜλη.'Η Üργοτορßα üμωò αýτÞ τοý
Ýκιτλον τοý στüλου μÜò Üτü τüν
Μοýδρον Üσφαλþò θÜ Ýνßσχνσε
τον αΡχηγον του τουΡκικον στο-
λον εß5 τÞν ττεττοßθησßν τον περΙ
Üττονσßα5 τοý «'ΑβÝρωφ» καΙ θÜ
τüν ÝνεθÜρρννε νÜ τλησιÜση πολý
πρüò τÞν ΝΑ ÜκτÞν τÞò ΛÞμνου.

Μüλιò ÝξÝτλενσεν ü στüλοò μαò,
ÝτÜχθημεν εßò τÞν θÝσιν μαò δεξιÜ
τÞò ναυαρχßδοò ÝνωθÝντεò μετÜ
των
ΤÜμ
ποßω
σεòb5

ξιν τοý «ΧαμηδιÝ» _ εΙχεν Ýλατ-
τωθÞ εßò τÝσσαρα μüνον, ÝτÜχθη-
σαν καΙ αýτÜ εßò τÜò διαταχθεß-
σαò θÝσει5, οýτω δÝ ü ,στüλο5μαχην ε-

Ρογ _σνΥ-ý Ýχθροý.
ü ναýαρ-

κε τü σÞ-
μα:
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τü τουρκικü θωρηκτü «ΧαμηδιÝι»."Ενüχλησε τüν Ýλληνικü στüλο, ÜλλÜ δÝν ßφερε τελιχßι κανÝνα ÜΠΟΤÝλΙσμα.
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μαò.'
μßαν
πρüs
ρονμÝ
σεßον τÞ5 'ΕλλÜδο5), ü ßδιοò ÞτοτÞò γνþμηò üτι «Ýν τολεμικüν
πλοßον δÝν εßναι διÜ στολισμüν,
Þ ßστορßα διδÜσκει üτι οýδÝν Ý-

Κ, Α. ΑΔΕΞΑΝΔΡΗΣ
¶ντιναýαρχοò

Επßτιμοò ¶ρχηγüò τοý Στüλου
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ΚΑΡοΛοΣ
ΓΚ

gfiiι,¹
ι καß πÜλι

τοý στρατÜρχου Πεταßν καß τü

τοý σπαθιοý» τü Ι932 καß (('Η
Γαλλßα kat ü στρατüò τηò» τü
Ι938. ΤÜ βιβλßα αýτÜ προκÜλεσαν
τÞν Üντßδρασι τþν συντηρητικþν
στρατιωτικþν γιατß πßστευαν στÞν
στατικÞ Üμυνα βÜθουò καΙ στÞν
ΓραμμÞ Μαζινü, Ýνþ ü ΝτÝ Γκþλ
Ýπρüτεινε τακτικÞ Ýλιγμþν Þ üποßα
θÜ Ýπρεπε νÜ Ýξαρτδται κυρßωò Üπü
τÜ θωρακισμÝνα καß τÞν Üεροπο-
ρßα, θεωρßα ποý βρÞκε τÞν πρα-
κτικÞ ÝφαρμσγÞ τηò καß μÝ Ýντυ-
πωσιακÞ Ýπιτυχßα στÞν γερμανι-
κÞ προÝλασι τοý Ι940,

Πüλεμοò Üρ-
ÜναλαμβÜνει
σμÝνων στÞν
τοý Ι940 γß-

νεται ταξßαρχοò καΙ πολεμÜ Üπε-
γνωσμÝνα κατÜ τþν γερμανικþν
δυνÜμεων. Κατüπιν διορßζεται ýφ-
υπουργüò ¶μýνηò στÞν κυβÝρνη-
σι τοý Ρεýντδ καß ÝπισκÝπτεται
συχνÜ τü Λονδßνο. "Οταν ü Πε-
ταßν διεδÝχθη τüν Ρεýνþ, ü ΝτÝ
Γκτδλ Ýφυγε γιÜ τü Λονδßνο μüλιò
Ýγινε φανερü üτι ü νÝοò πρωθυ-
πουργüò συνθηκολογοýσε μÝ τüν
εßσβολÝα. Στßò Ι8 ºουνßου Üπευ-
θýνει Üπü ραδιοφdτνου τÞν περßφη:
μη Ýκκλησι πρüò üλουò τοýò ΓÜλ-
λουò νÜ συνεχßσουν τüν πüλεμο
διüτι <<μüνον μßα μÜχη ÝχÜθη» καß
ßδρýει στü Λονδßνο τßò ¸λεýθερεò
ΓαλλικÝò ΔυνÜμειò. ¹ Üγγλοα-
μερικανικÞ κατÜληψιò τσý ¶λγε_
ρßου τü Ι943 τοý ÝπÝτρεψε νÜ ßδρý-
ση τÞν ¸πιτροπÞ ¸θνικÞò ¶πε-
λευθερþσεωò, τÞò üποßαò ýπÞρξε
πρüεδροò μα,ζß μÝ τüν στρατηγü
Ζιρdο. Κυρßωò γιατß οß ¶μερικα-
νοΙ δÝν εßχαν μεγÜλη Ýμπιστοσýνη
στüν ΝτÝ Γκτδλ καß γιατß, üπωò Ý-
γινε κατüπιν γνωστü. οΙ σýμμαχοι
συμπεριλαμβανομÝνου καß το0
Τσþρτσιλ, τüν Ýβρισκαν πολý «δý-
σκολο)) καß πολý σßγουρο γιÜ τÞν
Üντυτερüτητα τÞò Γαλλßαò καß τüν
ρüλο ποýαýτÞ θÜ Ýπρεπε νÜ παßξη
στü μÝλλον.

Τüν ºοýνιο τοý Ι9ιg ü ΝτÝ
Γκþλ μπüρεσε νÜ μεταμορφdιση
τÞν ¶λγερινÞ ¸πιτροπÞ σÝ προ-
σωρινÞ κυβÝρνησι τÞò ΓαλλικÞò
Δημοκρατßαò καß αýτÞ Þ κυβÝρνη-
σιò Ýμεινε στÞν ÝλευθερωμÝνη
Γαλλßα þò τüν ºανουÜριο τοý Ι946,
üταν ü ΝτÝ Γκτbλ παραιτÞθηκε
γιατΙ δÝν συμφωνοýσε μÝ τοýò Üρ-
χηγοýò τþν κομμÜτων ποý σχη-
μÜτιζαν τüν συνασπισμü. ¾πÞρξε
Üπü τÞν πρd)τη στιγμÞ Üντßθετοò
στÞν ßδρυσι τÞò ΤετÜρτηò Δημο-
κρατßαò τü Ι946 καß προφÞτευσε
üτι θÜ προκαλοýσε μüνον μßα σει-
ρÜ διαδοχικþν καß Üνισχýρων κυ-
βερνÞσεων. ¶πεδεßχθη καλüò προ-
φÞτηò καß κατÜ τÞν περßοδο κατÜ
τÞν üποßα δÝν συμμετεßχε στÞν
κυβÝρνησι Ýκανε μüνο μßα Ýξüρ-
μησι στüν πολιτικü στßβο, σχη-
ματßζονταò τüν Συναγερμü τοý
Γαλλικοý Λαοý (R.P.F.) ποý εßχε
κÜποια Ýπιτυχßα στßò ÝκλογÝò τοý
Ι95Ι, ÜλλÜ üχι ÜρκετÞ γιÜ νÜ Ýπι-
ζÞση. Τü κüμμα διελýθη τü Ι953.

¼ ΝτÝ Γκιbλ ÝκλÞθη Üπü τÞν
ΓαλλικÞ ΒουλÞ, γιÜ νÜ βρÞ μιÜ
λýσι στÜ σοβαρÜ γεγονüτα τÞò
¶λγερßαò τüν ΜÜιο τοý Ι958.
'Η κυβÝρνησιò, τÞν üποßα σχημÜ-
τισε τÞν Ιη ºουνßου, εßχε ÜναλÜ-
βει τÞν ýποχρÝωσι νÜ λýση τü Üλ-

τÞò σýγχρονηò
Ιστορßαò

ΩΛ
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τÞν δρÜσι τοý κρυφοý στρατοý
τοý Ο.Α.Σ., Ýληξε τü 1962.

Τüν ΔεκÝμβριο τοý Ι965 ü ΝτÝ
Γκþλ ÝξελÝγη καß πÜλιν,Üν kqi δÝν
ÝπÝτυχε νÜ συγκεντρCοση τü 50;Ο/ο

στÞν πρþτη ψηφοφορßα.
Σýμφωνα μÝ τü νÝο σýνταγμα,

ü ¶ρχηγüò τοý ΚρÜτουò Ýχει τÞν
πρωτοβουλßα στÞν λειτουργßα τÞò
ÝσωτερικÞò πολιτικÞò: κατευθý-
νει Ýκεßνοò τÞν κυβερνhτικÞ δρα-
στηριüτητα. ΤÜ μÝλη τÞò κυβερνÞ-
σεωò, ποý τÜ ÝκλÝγει αýτüò, Ü-
σκοýν Üπλþò ÝκτελεστικÞ Ýξουσßα.
-Εναò καινοýργιοò μηχανισμüò,βα-
σισμÝνοò σ'Ýνα μüνο Üνδρα (πε-
ριστοιχισμÝνο Üπü Üξιουò συνερ-
γÜτεò) μπÞκε σÝ κßνησι στÞν Γαλ-
λßα.

Οß ÜλλÜγÝò ποý πραγματοποιÞ-
θηκαν στÞν Γαλλßα Üπü τÞν ÞμÝ-
ρα ποý ÜνÝλαβε τÞν ÜρχÞ ü ΝτÝ

καß ριζικÝò.
ισε, πρßν Üπ'
στÞν πατρß-

δα του μιÜ θÝσι μεταξý τþν πυρηνι-
κþνδυνÜμεων.'Ακολοýθησε Þ Ýκ-
ρηξιò τÞò πρlοτηò γαλλικÞò Üτομι-
κÞ βüμβαò (Ι2 Φεβρουαρßου Ι9Φ,
στÞν ΣαχÜρα). -Εμαθε τüτε ü κü-
σμοò πτbò Þ Γαλλßα μπαßνει στÞν
παρÜταξι τþν πραγματικÜ ßσχυ-
ρþν κρατþν, Üσχετα Üν Þ Ρωσßα
καß οß ¹νωμÝνεò Πολιτεßεò εßναι
Üσýγκριτα πλουσιdττερεò Üπü Ýκεß-
νη σÝ πυρηνικÜ üπλα.

Στü βÜθοò ü ΝßÝ Γκτδλ δÝν πι-
στεýει πþò Þ ¶μερικÞ θÜ ριψοκιν-
δυνεýση Ýναν πυρηνικü πüλεμο
γιÜ νÜ ýπερασπßση σÝ þρα ÜνÜγκηò
τÞν ΕýρCοπη: «Οß Εýρωπαßοι πρÝ-
πει νÜ διοργανþσουν μüνοι τουò
τÞν ÜμυνÜ τουò». ¶ν Þ Γαλλßα
δημιουργÞση Ýγκαßρωò τü πυρη-
νικü τηò üπλοστÜσιο, θÜ μπορÝ-
ση νÜ διαπραγματευθÞ μÝ τÞν
Ρωσßα þò «ßσοò πρüò ßσον»>, ü-
'ταν Ýλθη Þ στιγμÞ νÜ πραγματο-
ποιηθÞ Þ πανευρωπαßκÞ Üμυνα.
Γιατß, κατÜ τüν ΝτÝ Γκdιλ, Þ Ρω-
σßα εßναι πρßν Üπ'üλα κρÜτοò εý-
ρωπαßκü.

¼ταν Ýλθη Þ στιγμÞ τÞò πρα-
γματοποιÞσεωò αýτοý τοý σχεδßου,
πρÝπει Þ Γαλλßα νÜ πρωτοστατÞ
στÞν ΔυτικÞ ΕýρCοπη. <<'Η συνερ-
γασßα μÝ τÞν ¶μερικÞ μπορεß νÜ
συνεχισθÞ. ¶λλÜ Þ παρουσßα
στρατιωτικþν. δυνÜμεων τþν ¹-
νωμÝνων Πολιτειþν στÞν Þπειρü

περιτ-
οò. Καß
Þ Γαλ-
.Α.Τ.ο.

¹ ÜντιαμερικανικÞ στÜσιò τοý
ΝτÝ Γκτδλ üφεßλεται κυρßωò στÞν
ÜπογοÞτευσι.ποý αßσθÜνθηκε κα-
τÜ τüν τελευταßο παγκüσμιο πüλε-
μο, üταν οß σýμμαχοι δÝν τüν κÜ-
λεσαν στÞν συνδιÜσκεψι τÞò ΓιÜλ-
ταò. ¼ Ροýζβελτ, ü ΣτÜλιν καß ü
Τστbρτσιλ πÞραν ÜποφÜσειò σχε-
τικÜ μÝ τü μÝλλον τοý κüσμου χω-
ρßò νÜ ζητÞσουν τÞν γνdιμη του.
'Ο Ροýξβελτ αßσθανüταν γιÜ τüν
ΝτÝ Γκτbλ μιÜ Üκατανßκητη Üντι-
πÜθεια. ΔÝν μποροýσε νÜ ýποφÝ-
ρη «τüν ρüλο τÞò σýγχρονηò ΖÜν
Ντ'-Αρκ ποý ü ΓÜλλοò στρατη-
γüò Ýννοοýσε νÜ παßζη!»».

¼ ΝτÝ Γκþλ δεßχνεται Ýπιφυ-

¶ξιοπρüσεκτη καß βαρυσÞμυν-τη εßναι Þ πολιτικÞ τοý ΝτÝ
Γκþλ Ýναντι τÞò Γερμανßαò, τοý
«πατροπαρÜδοτου»> Ýχθροý ποý
χτýπησε τÞν Γαλλßα Üνηλεþò
τρεßò συνεχεßò -φορÝò: τü 1870,
τü Ι9Ι4 καß τü 1940 ! ¼ στρατη-
γüò ýποστÞριξε μÝ θÝρμη τüν ¶ν-
τενÜουερ, ÝπειδÞ ü γηραιüò καγ-
κελλÜριοò καΙ «φßλοò του» προσ-

παθοýσε νÜ δημιουργÞση μιÜ και-

τþν ΓÜλλων. Καß ßσωò Þ ßδιαßτε-

ξÝνα ÝδÜφη».'¹ 
ÝσωτερικÞ πολιτικÞ τοý

αýτüν.
ΣÞμερα ü Πρüεδροò τÞò !αλ-

λικÞß Δημοκρατßαò εßναι 78 Ýτþν.
Οß ψýχαγωγßÝò ποý προτιμÜ εßναι
π Φ¾:
γ καß
9 εßαò.
Στοýò περιπÜτουò του τüν συνο-
δεýει- συχνÜ Þ σýζυγüò του. Τü
ζεýγοò ΝτÝ Γκο)λ ÜγαπιÝτβι πÜντα
ßρυφερÜ. ¶λλÜ καß θυσιÜζεται ü-
ταν πρÝπει γιÜ τοýò δικοýò του.
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Τü μυστÞριο
τþ7

ΣΤΡΑΝΤlΒΑΡΙΟΥΣ
'Η €ωÞ χαß τδ Ýργο τοý μεγÜλου χατασχευαστοý μουσιχþυ

üργÜνων, ποý Ý€ησε στÞν Κρεμüνα τüν 17 ο αßþuα,
τυλßγοιιται Üπδ πυχιιδ σχοτÜδι.

ΔÝν ξÝρομε οýτε πüσο ÝCησε οßßτε πüτε γεναÞýηχε.'ΑΧüμη χαß τδ λεßψαιιü του, Ü,ηü Ýυα παρÜξÝνο παιχγßδιτÞò
τýχηò,σχορπßστηχε. Μαò Ýχουν μεßυει þστüσο

τÜ Ýξαßσια βιολιÜτου, μÝ τδυ
Üσýγχριτο Þχο χαß τÞυ ÜυυπÝρβλητη τεχυιχÞ τουò τελειüτητα.

ΣτραντιβÜριουò : üνομα θρυλικü
üσο λΙγα, Τüσο φημισμÝνο, þστε

ü ¶ντüνιο ΣτραντιβÜρτ, þστε νÜ
ýπÜρχονν παρεξηγÞσειò καß λÜθη

κατομμνριοýχο, γιατß βρÞκε στÞν
σοφßτα Þ σÝ κανÝνα παλιü ντονλÜ-

τητοò üχι μüνο στÜ βιολιÜ ÜλλÜ
καß σÝ üποιοδÞτοτÝ Üντικεßμε-

ι36

νο. 'Εχει σνμβÞ νÜ κνκλοφορÞση
στÞν'Ιταλßα διαφÞμησι5 ιτοý ý-
μνοýσε «τü ΣτραντιβÜριον5 τþν

ΣτραντιβÜρι δÝν εßναι Üτολýτωò
καθαρÝò, ΞÝρομε üτι προÝρχεται
Üιτü τΙò μικρÝò βιüλεò, τßò λεγüμε-
νε5 <<ντÜ μτρÜτ ο>> καΙ Üτü πολ-
λÜ Üλλα Üρχαßα üργανα μÝ χοΡ-
δÝò καß τüξα, μεταξý þν üποßων
Þ «ριμπÝκα», Þ «τζ,ßγκα» καß Þ
μικρÞ φορητÞ λýρα, ΠολλÝ5 Üμ-
φφολßεò üμωò γεννÞθηκαν καß σ'
αýτü τü σημεΤο, üσον ÜφορÜ τüν
τüπο, τüν χρüνο καß τüν ÝφενρÝ-
τη τοý νÝον üργÜνον.

την

ικοý
τüν

νριστικþν υηχανþν».
ΓτÜ νÜ.γεννηθÞ τÝτοιοò. θρýλο5,

ττρÝπει νÜ ýπÜρχονν στÞν' ßστο-
ρßα ποý τüν γÝννησε θανμαστÜ



'Ο ΣτραντιβÜρι στü Ýργαστιßριü του, ΣÝ Ýβδομιßντα περßπου χρüwα
Ýργασßαò, ü μÜγοò τÞò Κρεμüναò κατασκεýασε πÜντο Üπü χßλια πεντακüσια βιολιÜ,

Üπü τÜ. üποßα σÞμερα ýπÜρχουν περßπου τÜ μισÜ, ΣτÞν ÜπÝναντι
σελßδα, ÝπÜνω Üπü τüν τßτλο, τÜ οßκüσημα τÞò οßκογÝνειαò ΣτραντιβÜρι.

τüλεωò τοý Þθελε νÜ καμαρþνη
üτι Ýκεßνη χÜρlσε στüν κüσμü τüν
Üνθρωπο ποý ττρþτοò Ýφτιαξε
τü βιολß.

ΚÜιτοιοò ΖÜν-ΜπατΙστ ΒνΙγι þμ,
,jξοχοò ΠαΡισινδò κατασκεναστÞò
(1798-1875), ÜιτοφÜσισε, Üγνω-
στο γιÜ ττοιü λüγο, νÜ κατασκενÜ-
ζη βιολιÜ τοý Ýμοιαζαν νÜ Ýχονν
τριþν αßþνων Þλικßα καß νÜ κολ-
λÜ μÝσα τονò μιÜ ÝτικÝßτα. ΤÜ Ü-
πÝδδε στüν Βαυαρι) ΓκÜσιταρ
Τιφφενμιτροýγκερ (Ι 514-1 571 ), μÝ-
λοò μιÜò οßκογÝνεια5 κατασκενα-
στþν, ποý Ýμειναν στÞν ßστορßα
μÝ τÜ πιü διαφορετικÜ üνüματα
(Üτü Τιφφενμπροýγκερ, üνομα
τÞò τüλεωò σ-τÞν üποßα γεννÞθη-καν, καßντý γιþμδÝν μÝνοò
γιÜ ασθÞ
τÜ πρþτα βιολιÜ. "Ηθελε, πτθανüν,
νÜ Üττοδεßξη τÞν ßκανüτητÜ τον

Þ νÜ κερδßση ττερισσüτερα χρÞ-ματα α του.¹ντι τΓΡοσ-
θÝση >» στüν
σνναγωνισμü. ΠραγυατικÜ ü Βαν-
αΡüs ΓκÜσταΡ, πρþτη5 τÜξεωò
κατασκεναστÞò Üλλων μονσικþν
üργÜνων - Þταν ßδιαßτερα καλüò
στßò μεγÜλε5 βτüλεò-δÝν Ýφθασε
νÜ κατασκενÜση βιολτÜ. "4υ 

"χ:κÜνει κανÝνα στÞν ÝτοχÞ ττοý
ÜνÝφεραν οΙ ÝτικÝττεò τοý ΓÜλλον,
θÜ Þταν αýτüò ü «ÝφενρÝτηò» τοý
βτολιοý.

"Αλλοι δÞθεν «ÝφενρÝται» ýπÞρ-
ξαν ü ΤζοβÜννι Κερλßνο, κατα-
σκεναστÞò βιολιþν καΙ μονσικüò.
Γι' αýτüν ÝλÜχιστα εßναι γνωστÜ,
Ýκτüò Üιτü τü üτι Ýζησε στÞν ΜπρÝσ
κτα γýρω στÜ 1450 (Ýναν αßþνα
πρßν Üτü τÞν τερßοδο στÞν ü-
ττοßα ιοß ßστορικοß τοιτοθετοýν
τÞν γÝννησι τοý βιολιοý), Ýνα5
ΤεστÜτορ Þ ΤεστÜτορ ü Γηραιü-

τεροò καß Ýνα5 ¹ντüνιο Μπολο-
νιLζε (1485-1560). Διατιστþθη-
κε üμωò üτι τÜ βιολιÜ τοý τοýò
ÜπÝδιδαν δÝν Þταν στÞν πρα-
γυατικüτητα ταρÜ Üρχαßε5 βιü-

1580. Πρßν τριÜντα τερßττον χρü-
νια Ýναξ μελÝτητÞò στÞν ΜτρÝσ-
κια ÜνακÜλνψε κι αýτüò τüν δι
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'Ο ΣτραντιβÜρι δεß7νει [να
Üπü τÜ βιολιÜ του

σÝ κÜποιον Üγοραστιj.
Τü Ι682 ÜνÝ),αβε
νßι κατασκευÜση

Ýνα πλÞρεò κουtντÝττο γιÜ
τüν'ΙÜκωβο Β'

τÞò'Αγγλßα:.

κü τον «ÝφενρÝτη» τοý βιολιοý,τüν λεγüμενο Πελλεγκρßνο ντÝ
[νΙικÝλιò ντÜ ΜοντικιÜρι, ü üτοßοò,
üττω5 διαδüθηκε, εßχε κατασκευÜ-
σει τü τρþτο βιολß τü Ι522. Δνσ-
τνχþò δÝν βρÝθηκε Þ Üτüδειξι5,
δηλαδÞ τü βιολß. "Ετσι ξανÜρχι-
σαν οß δισταγμοß μεταξý ΓκÜστα-
ρο ντÝ Σαλü καß 'ΑντρÝα 'ΑμÜτι.
ΜÝχρι σÞμερα τü θÝμα δÝν Ýχει
λνθÞ οýτε οαßνεται πολý φρüνι-
μο νÜ θελÞσωμε νÜ τü λýσòομε τþ-
ρα, Üυακηρýσσοντα5 üτωσδÞπο-
τε Ýναν Üιτü τοýò δýο «ÝφενρÝτη
τοý βιολιοý».

Τδ βιολß γεννÞθηκε σιγÜ σιγÜ.
Καß αýτü μιτοροýμε νÜ τü κατα-
λÜβωμε καλýτερα Üν Ýχωμε ýπ'
üψι τþ5 Þ τÝχνη τοý κατασκευα-
στοý μονσικþν üργÜνων Þταν
οßκογενειακÞ καß παραδινüταγ Ü-
πο τΓατεΡα σε Υιο Και ανηΨιο Κ!
Ýγγüνι. "Ολοι αýτοß εßχαν τÞυ
τÜσι νÜ ÜλλÜζονν τÜ üργανα Ü-
πü λßγο, χωρßò τολλÝò φορÝ5 οý-
τε νÜ τü νοιþθονν. Φαßνεται Ýν τοý-
τοιò βÝβαιο üτι τÜ τρþτα βιολιÜ,üπωò τÜ ξÝρομε, Ýμφανßσθηκαν
κατÜ τü 1570 καß üτι τü καινοýρ-'
γιο üργαυο νßοθετÞθηκε üριστι-
κÜ τüν 17ο αßþνα.

Τü βιολß ÝτομÝνωò γεννιÝται
μαζß μÝ τüν ρνθμü <<μιταρüκ», καß
αýτü, τü μαρτνροýν καθαρÜ Þ
ΚομΨοτατη φορμα τον, οι ΚαμτΓν-
λε5 τοý Ýρχονται σÝ Üντßθεσι με-
ταξý τονò καß ποý σχεδιÜζονται
μÝ «μιταρδκ» στολßδια, τü «χÝρι»
τον τοý Üνθßζει χÜριò σÝ μιÜ καθα-
ρÜ διακοσμητικÞ φαντασßα, στÞν
Üσýγκριτη «μιτοýκλαι>. Οß τÝσ-
σεριò χορδÝò τον-τÝσσεριò, üπωò
σÝ üλα τÜ μοντÝρνα Ýγχορδα :

βιολß, βιüλα, βιολοντσÝλλο, κον-
τραμιτÜσσο-ιτεριÝχονν μιÜ ßσορ-
ροτßα μονσικþν δννατοτÞτων,ποý
θνμßζει τÞν θαυμαστÜ ÜρμονικÞ
σýνθεσι üρισμÝνων δημlονργη-
μÜτωυ τÞò φýσεωò. ºτοτελεßται
Üπü ÝβδομÞντα καß περισσüτερα
κομμÜτια (δÝν φαßνονται üλα για-τß μερικÜ εßναι κρνμμÝνα στü Ýσω-
τερικü τÞò κÜσα5) καß Üιτü διÜ-
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φορα ξýλα μεταξý τþν üποßων
τÜ κνριþτερα εßναι ü Ýβευο5 καß
τü Ýλατο. 'Η ποιüτηò καß Þ Üιτü-
δοσιò φωνÞò τοý βιολιοý Ýξαρτþν-
ται κατÜ μÝγα μÝροò Üπü τÞυ φüρ_-
μα, το του
ξýλον. Ýχει
τÞν ση τεý-
εται üτ μιÜσχεδüν Ýδþ
πρÝπει νÜ ÝτιστρÝψωμε στüυ ¶υ-
τüνιο ΣτραντιβÜρι, ü üποßοò, κα-
θþò λÝγεται, κατασκεýασε τÜ τιü
θανμÜσια, βιολιÜ, Üκριβþò Ýτει-
δÞ χρησιμοιτοιοýσε Ýγα βερνßκι,
ποý κρÜτησε μνστικÞ τÞν σνντα-
γÞ του καß ποý κανÝναò μÝχρι σÞ-
μερα δÝν μπüρεσε νÜ Üνακαλýψη.¼ ¹ντüνιο ΣτραντιβÜρι λÝ-
γεται ΚρεμονÝζοò, γιατß Ýζησε καß
ÝργÜσθηκε στÞν Κρεμüνα. Φαßνε-

\
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ι
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Τü σπßτι τοδ ΣτραντιβÜρι
στÞν Κρεμüνα, üπου
ÝγκαταστÜθηκε ü καλλιτÝχνηò
τü Ι6Β0 καß Ýζησε þò
τüν θÜνατü του, Τü κτßριο
ßμεινε Üθικτο þò τü Ι889
καß κατεδαφßσθηκε τü Ι930.

η?πτßιι,Ξπτ Ι ι.r,», giι,:;Jl::l 
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τü1
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ζεται Þ Þλικßα τοý 'Αντüνιο Στρα-
ντιβÜρι...

μετιθανüτεροτü Ι643, χωρßò καμ-

καθþò φαßνεται, üχι ýτοδειγμα-
τικÞ. ΚÜνγÜδεò εßχαν Üρχßσει Ü-
νÜμεσα στοýò δνü σνζýγονò, Ýωò
üτον ü Üδελφü5 τÞò ΦραντσÝσκα
σκüτωσε τüν ΚÜτρα μÝ Ýνα Üρκε-
βοýζιο. ΧÞρα τιÜ Þ ΦραντσÝσκα
ξαναπαντρεýτηκε τüν Στραντι-
βÜρι καΙ φαßνεται üτι Ýγινε ττολý

Ýμο_-

#χ
τüν

Üνηψιü Ýκεßνον τοý ¶ντρÝα 'Α-
μÜτι, ποý εlχε ßδρýσει τÞν σχολÞ
κατασκεναστþν τÞò Κρεμüναò, Ý-
στω καß Üν δÝν
ü ßδιο5 τü μοντÝ
κüλα ýτÞρξε ü
Üτü τÞν οßκογ
τον ÜτÝκτησαν
φιÜ καß ποτüτητα. ¼ ΣτραντιβÜ,
ρι δÝυ 0Ü μτοροýσε νÜ Ýχη καλý-
τερο δÜσκαλο γιÜ τÞν ÜργÞ αý-

fi}

ι

;

h,!α

ρι εßναι μιÜ πρÜξιò ,ÜγορÜò Ýνο5

στΓιτιου : κοντÜ στü ονομα τον

σκα Φερραμιτüσκι. Σýμφωνα ü-

139
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Μολονüτι ü Νικüλα ¹μÜτι ý-
πÞρξε μεγÜλοò κατασκεναστÞò
μονσικþν üργÜυων, μολονüτι τÜ

Στρα-
ν ÜρχÞ
δασκÜ-

λον τον μÝ τÝτοια ßκανüτητα, þ-
στε γρÞγορα Ýγινε δßÜσημο5. "Αρ-

χοντεò καß ττρßγκιτΓεò μÜλλωναν
τοιüò θÜ τοý ταρÜγγελνε βιολιÜκαß βιολοντσÝλλα. Τü 1682 κατα-
σκεýασε Ýυα τλÞρε5 κονΙντÝττο
γιÜ τüν βασιλιÜ τÞò ¹γγλßα5
'ΙÜκωβο Β',

ΜετÜ τü Ι690, καß κυρßωò μετÜτü 1700, ü ΣτραυτιβÜρι βρflκε
πραγματικÜ τüυ Ýαυτü του. "Αν

τþò Þ ποτüτη5 τοý Þχον δÝν Ýξ-
αρτÜται μüνο Üπü τÞν ποιüτητα

τοý ξýλον καß τü τÜχοò τον στÜ
διÜφορα σημετα, ÜλλÜ καß þτü

τητε5 τÞò μονσικÞò Üτοδüσεω5.
Τü κÜθε βιολß τον βγαßνει διαφο-
ρετικü, ßσωò Ýξ αßτßα5 τÞò ßκανü-
τητÜò τον νÜ διακρßνη καß νÜ Üκο-
λονθÞ τüν Þχο τοý κρýβεται σÝ
κÜθε κομμÜτι ξýλον. Καß ξÝρομε
τþò τü ξýλο εßναι κÜτι ζωντανü
καß κÜθε φλÝβα του εßναι διαφο-
ρετικÞ, üτωò καΙ ü κÜθε Üνθρωττοò
γεννιÝται διαφορετικüò Üιτü τοý5
Üλλονò.

,ι- -
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τü «ΧÝ).),ιερ», Ýνα Üπü βιολιÜ ποý κατασκεýασε ü ΣτραντιβÜρ,ι, üνομÜσθηκε

Ξ|ο, ßηα τüγ πρþτο ßδιο γγλο βαρονÝττο ΣÜμουελ ΧÝλλιερ, Τü βρλß εΙναι θαυ,

μÜσια διακοσμημÝνο μÝ

'Εργαλεßα ποý χρησιμοποιοýσε ü ΣτραντιβÜρι καß κÜσσεò βιολιοý
ο"ü μο»οßßο' .Þò κρεμüßßιò'.,Η μονοδικÞ ποι3τηò Þχου τþν βιολιþν τοý ΣτραντιβÜρι
üφεßλòται οτιò'ÜναΙοßßεò ßþν Ýργαλεßων,_στÞν.ποιüτ.ητα τοδ ξýλου καß στü βòρνßκι
ßοý εΙχε Ýφεýρει ü καλλιτÝχνηò καß ποý Þταν ßνα Üπü τßι μυστικÜ του,

ι4ι
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Σýγ7ροι,οι τεχνßτεò μελετοýν τÞν σýναεσι καΙ 7,ρÞσι τοý περι).Ü).ητου
βερνικιοý τοδ ΣτραντιβÜρι, ΔεξιÜ, φωτοτυπßα
τÞò σφραγßδαò ποý Ýβαζε ü μεγÜλοò τεχνßτηò στßι" üργανα ποý κατασκεýαζε,

ταßα στιγυÞ, καß μιολουüτι τÜ βιο-
λιÜ τÞ5 τελενταßαò τεριüδον Üπο-
καλýπτονν ßχνη κÜτοιαò Üβεβαιü-
τητοò στü χÝρι, εßναι ÝξαιρετικÜ

ΣτÞν κοντιυÞ Ýκκλησßα τοý
ΣÜν ΝτομÝυικο ü ΣτραντιβÜοι
εßχε ÜγορÜσει Ýναν οßκογενειακü
τÜφο στü τταρεκκλÞσι τοý ΡοζÜ-
ριο. 'Η οßκογÝνεια ΒιλλÜνι, πλοý-
σισ κ σβÞσει καß
υß κλ ταραχωρÞ-σεισιτüντÜφοαýτü, αν πολý þ-
ραßα, ρωμαιογοτθικÞ, καß τü πα-
ρεκκλÞσι ßδιαßτερα στολισμÝνο. Ζω-

L42

γρÜφοι, üπωò ü Μαλüσσο, ü Προ-
κατσßνι. ü Νονβολüνε εßχαν Ýρ-
γòχσθß στßò νωιτογραφßε5 τηò. ¼
'Αντüγιο ΣτραντιβÜρι Ýσβησε Üτιü
την ταφοτΓετρα το ονομα των
ΒιλλÜνι καß σκÜλισε τü δικü τον.
'Η καινοýργια ßδιοκτησßα Ýγκαι-
νιÜσθηκε-Üν μτοροýμε νÜ τü Ýκ-
φρÜσωμε Ýτσι-Üτü τÞν δεýτερη
σýζνγο τοý 'Αυτüνιο, τÞν 'Αν-
τüνια ΖαμπÝλλι, τοý τÝθανε λß-
γονò μÞνε5 πρßν Üπ' αýτüν, τüν
ΦεβρουÜριο τοý 1737. Τüν Δε-
κÝμβριο τÞν Üκολοýθησε ü'Αντü-
υιο .Υστερα, τü Ýνα μετÜ τü Üλ,

ß:ιι ι !'
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λο, τÜ ττε,"τε ::::δια του, þò τü
1781.

τüτε. Αýτοß Þθελαν τÞν «πρüοδο»
καΙ γιÜ τü ÜκαλλιÝργητο μναλü
τονò,'τüσο üμοιο μÝ τü μναλü ü-

λισε, βρÞκε μιÜ νεκροκεφαλÞ υÝ
ßδιαßτερα ÜνεττυγμÝνο κρανßο καß
εßδικÜ 'τü 

μετωτιαßον üστοýν καß

καß
τÜ-
θÝ-
καß

Üνθη. »

ALFREDo MANDELι,t



ΠΕΡΙΗΓΗτΑ!
ΣΤΗΝ

δüτοò
δα τþγ

τÞν 'ΕλλÜ-
τελευταßωγ

«ΔÝχομαι μÝ τÞν πιü μεγÜλη
εýχαρßστηστ νÜ Ýρχεται ü γιüò σαò
σττßτι μον κÜθε μÝρα, Ýκτü5 Üτü
ΤετÜρτη καß ΚνριακÞ, τüν χει-
μþνα Üπü τßò üκτþ þò τßò δþ-
δεκα, τü καλοκαßρι Üπü τΙò ÝττÜ
þò τßò Ýντεκα, μÝ τü Ýνδεχüμενο
νÜ τüν κρατþ, μερικÝò ,þρεò πα-
ρατÜνω, Üν τüν χρειÜζωματ κι
Üν τüν εýχαριστÞ..."Αν θÝλετε Þ
προσφορÜ σα5 νÜ εßναι πραγυα-
τικÞ εýτνχΙα γιÜ τüν γιü σαò καΙ
για μεγα, πΡεπει να την απογν-
μνþσετε Üττü üτοιοδÞτοτε συμ-
φÝρον. ΔÝν δßνω οýτε δÝχομαι χρÞ-
ματα. ΘÜ Üμεßψω τüν νεαρü Διδü-
το μÝ üλη τÞν τταιδεßα τοý δια-
θÝτω, μÝ τÞν ßδια στοργÞ μÝ τÞν
üτοßα τüν περιβÜλλονν οß Üξιοι
γονετò τον, ü νεαρü5 Διδüτοò θÜ
Üμεßψη ΙκανοποιηττκÜ τüν ΚοραÞ,
Üν θÜ εßναι τü ßδιο ýττÜκονοò, üπωò
στüν πατÝρα τον. ΘÜ μÝ ýπηρε-
τÞσÞ (ιτÜντοτε üμωò üπωò Ýναò
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γιüò ýπηρετεß τüν τατÝρα του)
þ5 γραμματÝαò, μιÜ ¼Ýσι τοý θÜ
τüν þφελÞση ßδιαßτερα, μιÜ καß
θÜ καταγßνεται σχεδüν Üιτοκλει-
στικÜ μÝ τÜ Üρχαßα καΙ τÜ νÝα
ÝλληνικÜ».

Τü Üιτüσιτασμα αýτü, ποý τρο-
Ýρχεται þτü ÝτιστολÞ τοý ¸δα-
μαντßον ΚοραÞ τρüò τüν ΓÜλλο
Ýκδüτη ΦιρμÝν Ντιντü μÝ Þμερομη-
νßα 24-3-Ι808, μαρτυΡεß γιÜ μιÜ
στονδαßα στιγμÞ στÞν Ιστορßα
τοý γαλλικοý φιλελληνισμοý, για-τΙ Þ σννÜντησιò τοý δεκαοχτÜ-
χΡονου ¹μβρüσιον μÝ τüν ÝξηντÜ-
ρη ΚοραÞ θÜ ÜτοτελÝση τÞν Üταρ-
χÞ Ýνü5 εßm.ηχισμÝυον δεσμοý, ποý'
θÜ διατηρηθÞ þò τüν θÜνατο τοý
ΚοραÞ (1833). ¶πü τüν δεσμü
üμωò αýτüν Þ ¸λλÜδα δÝν θÜ κερ-δε
κ
τ
λ

ΕΛΛΑΔΑ

, Πþò εΙδε ü Α. Φ. Δι-

προεπαγαστατιΚþν
χρüγωγ στΙò «Σημει-
ιß σειò Üπü Ýνα ταξß-
δι στÞν 'ΑνατολÞ»».

ψÞ στΙò ÜρετÝ5 τοý λαοý αýτοý
μÝ τÝτοια Ýντασι, dτστε νÜ διαθÝ-
ση τΙò δννÜμειò τον, πνενματικÝò
καß ýλικÝò, γιÜ νÜ βοηθÞση Üπο-
τελεσματικÜ τüσο πρßν üσο καΙ
μετÜ τüν ¶γþνα: <<ΟΙ περισσüτε-
ροι», γρÜφει χαΡακτηριστικÜ Üργü
τερα, «Üτü τοýò ταξιδιþτε5 τοý

τοý Ýπιζεß στÜ Ýρεßπια αýτÜ, τοýò
Üττüγονον5 αýτþν τþν Üρχαßων
'ΕλλÞνων, τþν üποßων Ýχονν δια-



τηρÞσει þστüσο τÞν γλþσσα,
Ýνα μεγÜλο μÝροò Üπü τÜ Ýθιμα,
καΙ ÝπιττλÝον τüν χαρακτÞρα, τοý
τüν ξαναβρßσκει καυεßò &κüμη παν-
τοý üιτοý ü üθωμαυικüò ζ,ιτγüò δÝν

ΓαλλΙαò». 'Εξ Ü7ιλον Þ καλλιÝρ-
γειÜ του τοý foει χαρßσει Ýνα üνο-
μα ÜνÜμεσα στüýò λογßον5, καß Ü-
κüμη-κÜτι ποý ßδιαßτερα μÜ5 Ýν-
διαφÝρει-Ýχει τΓρò./ματοποιÞσει Þ-
δη ÝνÜ ταξßδι σ-τÞν 'ΕλλÜδα. "Ετσι,

στωσι, ττοý σ-τÜ Ι823, üμολογεß
ü ΚοραÞò, δÝν εßχε κατορθþσει Ü-

τελενταßον, εßναι üτι, þ5 τÞν Ýιτο-

τffò τÜΕεωò Ýκεßνηò τοý θÜ μτο-
ροßοε να σνγκινÞση ßδιαßτερα

ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

δειξα τü Üντßτντο τοý εßχα μαζß
μον, ÜλλÜ κανεß5 Üτü αýτοýò δÝν

Þξερε νÜ διαβÜζη.»
'Η ÜπογοÞτενσιò τοý τρÝιτει

νÜ Ýνοιωσε σπü αýτÞ τÞν σννÜντη-

σνννοÜψει.
¼'Üρχιεπßσκοτο5 τÞò Σμýονηò
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¶δ. ΚοραÞò

πνßζοντα5 μερικÝ5 τßτε5 μÝ θανμÜ-
σιο κατνü, üσο Ýκεßνοò δßκαζ,ε τοýò

ττολιτεßα τδν Κνδωνιþν. 'Η θερυÞ
σýστασιò τοý ΚοραÞ γιÜ τüν Θεü-
φιλο Καßρη καΙ τÞν ÜδελφÞ του
Εýανθßα, üτωò Üντßστοιχα Þ Ýξ
ßσον θερυη ýτοδοχÞ τοý θÜ τοý
Ýγινε καß Üπü τοý5 δýο, καθþò στü
τρüσωτü τον,δÝν Ýβλεταν Üτλþò
ευαν αγατΓητο ,
ÜλλÜ καΙ Ýναν
στÞ τÞò Üρχα ò'ΕλλÜδαò, Ýδη 5
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ÜμÝσωò μιÜ Ýντελþò νÝα καß Üιτροσ-
δüκητη κατÜστασι γιÜ τδν Ντι-
ντο,

«ΠαρÝδωσα στüν καθηγητÞ Θεü-
φιλο μτÜ σνστατικÞ ÝτιστολÞ τοý
κ. ΚοραÞ, στü σπßτι τοý üτοßον
τüν εßχα σνναντÞσει στü Παρßσι.
ΘÜ θυμÜμαι τÜντα μÝ τÞν ττιü Ýν-
τονη εýγνωμοσýυη τÞν μεγαλü-
δωρη φιλοξενßα τον καΙ τΙò στορ-
γικÝò φροντßδεò τον γιÜ μÝνα. 'Η
γεμÜτη Ýξαρσι ψνχÞ του, καθþò
καΙ Þ ψνχÞ τοý ΚοραÞ καΙ μερι-.
κþν Üλλων ÜξιοσÝβαστων ¸λλÞ-

þτü ÜγÜ-
τα καß τÞν
στüσο δÝν

τολμοýσε νÜ Ýκδηλòbση παρÜ μο-
νÜχα μÝσα στü σ-πßτι τον üλüκλη-
ρη τÞν μüρφωσι καΙ τÞν ýπεροχÞ
τþν φþτων τον, τΙ5 Ýκρυβε μÜλι-
στα προσεκτlκÜ, γιÜ νÜ μÞν Ýρχε-
ται σÝ Üντßθεσι πρüò ýτÜρχονσεò
προκαταλÞψειò. 'Η ÜδελφÞ τον,

τι χαριτωμÝνη Εýανθßα, Þταν ßκα-
νÞ νÜ τüν νοιþση, μιλοýσε καλÜ
γαλλικÜ καß ßταλικÜ καß τÜ γνη-
σιþτερα Üρχαßα ÝλληνικÜ, Þξερε
τÝλεια μαθηματικÜ καΙ μελετοýσε
τüτε μαζß μÝ τüν Üδελφü τηò Üνþ-
τερα μαθηματικÜ καß τßò κωνικÝò
τομÝò τοý Νεýτωνοò.

Ποιüò θÜ μποροýσε νÜ ýτοπτεν-
θÞ üτι, σ' αýτÞ τÞν σχεδüν Üγνω-
στη τüλι, Ýνα Üθλιο μτκρü σιτßτι
στÞν ¹σßα Ýκλεινε μÝσα τον μιÜ
τüσο Ýξαßρετη μüρφωστ; Δνστν-
χþò Þ ÜιτομονωμÝνη ζωÞ ττοý ζοýν
οß γνναßκεò στÞν ¸λλÜδα, καß ß-
διαßτερα στΙò Κνδωνßεò, üπον δÝν
βγαßνονν Εξω τταρÜ μüνο μιÜ φο-
ρÜ τüν χρüνο, τοýò δßνει μιÜν ýττερ-

βολικÞ δειλßα, ποý Ýρχεται σÝ Üν-
τßθεσι μÝ τÞν ζωηρÞ φαντασßα
τονò)).

¼ λüγοò τοý ÝιτροκÜλεσε τÞν
νÝα αýτÞ κατÜστασι γιÜ τüν Ντι-
ντü, δÝν Þταν Üλλοò Üτü τÞν ττερß-

φημη σ-χολÞ. ΜÝσα στÜ τελενταßα
χρüνια, τοý εßχε διοργανωθÞ üρι-
στικÜ, εßχε τÞν εýτιlχßα νÜ πÝση,
καΙ þ5 πρü5 τÞν διοßκησι καΙ þò
πρδò τÞν διεýθννσι, σÝ Ýντελþò Ü-
ξια χÝρια, þστε νÜ þτοκτÞση μιÜ
φÞμη χωρßò |Ρο¼γοýυενο. ΜιÜ
ιτεριγραφÞ Üττü τü χÝρι Ýνüò μα-
θητοý τηò μÜò χαρßζει μιÜ ÜρκετÜ
λεπτομερειακÞ ÜναταρÜστασι :

«Κεßται πρüò Üρκτον, Üντικρßτþν
Μοσχονησßων, τρüò τüν αßγιαλüν,
αΙ αýραι τοý ζεφýρον τü προσβÜλ-
λονν, ü φλοßσβο5 τþν κνμÜτων
Üκοýεται. Θýρα ÜνεφγμÝνη, πλÜ-
τον5 δýο Üνθρωπßνων σωμÜτων,
φÝρει εßò ÜμÝσω5 κειμÝνην καΙ 18
βÞματ' ÜτÝχουσαν ÜναβÜθραν, ü-
δηγοýσαν εß5 τü Üνω τÜτωμα.
ΚÜτωθεν πρüò δεξιÜ εýτρειτισμÝ-
νοι διÜ κατοικßαν μαθητþν δýο θÜ-
λαμοl. ¼λßγον τÝραν τÞò κλßμα-
κοò ρÝει Üφθüνον ýδατοò, πηγÞ
διÜ πüσιν καΙ διÜ τερττοßησιν τοý
εßò τÞν μÝσην καταφýτον κÞττον,
τταρÜ δÝ ταýτην δýο Üλλοι θÜλα-
μοι. Προχωρþν τιò ÜιταντÜ Üλλην
κλßμακα üδηγοýσαν þò καΙ Þ Üλλη.
¹κολονθεß τüν κÜτω δρüμον εß5
τÞν ßδßαν ττλευρÜυ μαγειρεßον τρü5
Üτüλντον τÞò ΣχολÞò χρÞσιν. 'Η
Üλλη πλενρÜ σýγκειται Üπü ßσο-
υψεßò καΙ ßσοτλατεß5 θαλÜμονò,
Ýχοντα5 κÜτωθι ýπüγεια, üλονò
Ι8, καΙ ταρÜ τüν τελενταßον, ττα-
ρÜθνρον μÝγα μÝ σιδηρÜò κιγκλß-
δα5 βλÝιτον τÞν θÜλασσαν.,,»



Þ μελÝτη τÞ5 Üρχαιüτητοò τΡα-
γματοτοιεßται τλονσιοτÜροχα,
ßταρÜλληλα πρüò τÞν καλλιÝργεια
τοý τνεýματο5 τοý Ýχει φωτßσει

κüτητα.
«ΚατÜ τοýò δýο τερßιτον μÞνε5

ερþσονν τ_Þν χρÞ.
στüν καθημερινü

, ÜλλÜ καΙ νÜ Üν-

ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΣΤ¹Ν ΕΛΛΑΔΑ

,Υιηιαιττιllιιστικι)ò δρüμοò τÞò Σμιßρνη; τιýν Üρχιýτ, τοý Ιθου αßþι,ο_:,

μα5 Ýκρνβαν τοýò τρþτονò σττιν-
bÞÞò .ηß τνρκαγιÜò, τοý θÜ κα_
.dο-.ρÝψÞ σÝ'λßγο τüν üθωμανικü

|4,Ι



ζωÞò, θÜ μÜò τüν ζωγραφßση κι
αýτüν.μαλαχÜ σÝ μερικÝò χαΡακτη-
ριστικÝò στιΥμεò τον, οτωò εινα1
ü θÜνατοò, ü γÜμοò, ü χορüò. "Ετσι,
üταν περιγÜφη τÞν κηδεßα τοý Þ-
γεμüνοò ¹λεξÜνδρον Μονροýζη
στÞν Κωνστανττνοýπολι, ξÝρει νÜ
τταßξη τü βλÝμμα τον καß μÝσα στü
τλÞθοò τþν ÝιτισÞμων καΙ, μÝσα
στü Üνþννμο ττλÞθοò καß στß5 Üν-
τιδρÜσειò τον :

«'Απδ τδ πρωß Þδη οß Üρχον-
τεò καß οΙ πιü διακεκριμÝνοι "Ελλη-
νεò πÞγαν στü ταλÜτι τον γιÜ νÜ
ýιτοβÜλονν τÜ σνλλνττητÞ Ρια τον5.
Οß ÜποβÜθρεò τþν Θεραιτειþν καßü Βüσποροò εßχαν κατακλνσθÞ
Üτü τü πλÞθοò τþν ¸λλÞνων,
πÜντοτε περßεργο καß Üπληστο
για νεα.

¼ πατριÜρχη5, ýποστηριζüμε-
vos Üιτü δνü κληρικοýò καß πßσω
Üπü Ýναν γενßτσαρο, Ýφθασε, μÝ
τÞν ποτμαντορικÞ ρÜβδο στü χÝ-
ρι, Üκολονθοýμενοò Üπü Üρχτεττι-
σκüττονò, Ýτισκüιτονò καΙ μιÜ το-
λνπληθÞ σννοδεßα Üτü ταπÜδεò,
τοý τÜ ÜσιτρισμÝνα þτü τÜ χρü-
νια γÝνεια τ' ÜνÝμτζε Ýνα5 ßσχνρüò
Üνεμοò. 'Η νεκρικÞ τομπÞ βγÞκε
Üιτü τü παλÜτι, τßσω Üιτü ταπÜ-
δεò ττοý Ýψελναν μιÜ πÝνθιμη ψαλ-
μωδßα, ¹νÜμεσÜ τονò τροχωροý-
σε ü τατριÜρχηò, Üκονμιτþνταò
στÞν χρνσÞ τον πατερßτσα, καß
οΙ "Ελληνεò üρμοýσαν üλοι μαζΙ
γιÜ νÜ τοý φιλÞσονν τü χÝρι μÝ
εýλÜβεια.

¼ πρßγκιπαò, ντνμÝνοò μÝ τΙò
πλοýσιεò γοýνεò τον, Þταν ξαιτλω-
μÝνο5, μÝ ξÝσκεπο πρüσωτο, σ'
Ýνα φÝρετρòß στολισμÝνο μÝ τÜ τιü
þραßα τÝπλα καΙ μÝ γτρλÜντεò
Üτü Üνθη, ποý σχημÜτιζαν Üψιδþ-
ματα τÜνω Üτü τü κεφÜλι τον.
ΣτÜ τüδια τον εßχαν τοττοθετÞ-
σει τÞν εßκüνα τÞò ΠαρθÝνον. 'Η
λýτη φαινüταν γενικÞ. Οß γονεßò
του, καθþò καß Ýνα μεγÜλο μÝροòτοß Ýλληνικοý λαοý, φορþνταò
στü κεφÜλι τü μαýρο καλπÜκι þò
Ýνδειξι πÝνθονò, Üκολονθοýσε τüν
νεκρü, τοý Üφοý τüν Ýψαλαν στÞν
Ýκκλησßα, τüν μετÝφεραν στδ, ¸ρ-
ναοντ-κιοι, κοντα στονò τÜφον5
τþν πατÝρων τον.>τ

"Οταν, Ýξ Üλλον, θÜ κληθÞ σ'
Ýνα γÜμο στÞν Σμýρνη, καß θÜ θε-
λÞση νÜ τüν τεριγρÜψη, βρßσκει
τüν τρüπο νÜ ξεφýγη Üπü τΙò τÝ-
δεò τÞò λεττομερειακÞò τεριγΡα-
9Þs, ποý Üναπüφενκτα εßναι κον-
ραστικÞ, γιÜ νÜ μÜò προσφÝρη
μιÜ νüτα τολý τιü φνσικÞ καΙ χα-
Ριτωμενη :

«ΚατÜ τÞν διαμονÞ μον στÞν
Σμýρνη, ταρενρÝθηκα σ' Ýναν Ýλ-
ληνικü γÜμο. ¹ τελετÞ αýτÞ δÝν
Ýγινε καθüλον στÞν Ýκκλησßα, ÜλλÜ
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στü στßτι τοý Ýνüò Üττü τοýò συ-
ζýγον5. Μπαßνονταò σ' αýτü, Þ
νýφη τρÝτετ νÜ ττροσÝξη τολý νÜ
μÞν Üγγßξη τü κατþφλτ τÞò πüρ-
ταò, θÜ Þταν κακü5 οßωνüò. Καλε-
σμÝνο5 Üπü κÜποιον σνγγενÞ τον,
κονβÝντιαζα σ' Ýνα γειτονικδ δω-
μÜτιο μÝ τüν καθηγητÞ Οßκονüμο,
üταν ü Üρχιειτßσκοττο5, τοý εßχε
Ýρθει μÝ Ýπßσημο Ýνδνμα σ' αýτÞ
τÞν τελετÞ καΙ μÝ τÞν ποιμαντορι-
κÞ ρÜβδο στü χÝρι, μÝ δτÝκρινε, Þρ-
θε κοντÜ μον καΙ Ýνοχλþνταò ü-
λον5 τοýò καλεσμÝνονò, μÝ τÞρε
Üτü τü χÝρι καß μÝ Ýβαλε νÜ καθÞ-
σω üσο διαρκοýσε Þ τελετÞ δßπλα
τον καΙ τολý κοντÜ στÞν νýφη,
θÝλησε μÜλιστα. νÜ κρατþ Ýνα κε-

ρß στü χÝρι καΙ θýμωσε ποý δÝν
μττüρεσαν νÜ μοý βροýν. "Ημονν
ταραγμÝνοòγιÜτÞν Üμηχανßα ποý
εßχα ιτροκαλÝσει ÜθελÜ μον, þστü-
σο τÜ, τρÜγυατα χειροτÝρεψ_αν
περισσüτερο, üταν, μετÜτÞν τελε-
τÞ, Ýφεραν δßσκουò γεμÜτονò γλν-
κÜ, λεμονÜδεò καß μεγÜλη τοσü-
τητα Üπü κονφÝτα. ¼ Üρχιετß-
σκοτοò, βλÝπüνταò πüσο σνγκρα-
τημÝνα τÜ εßχα δοκιμÜσει, πÞρε
üλüκληρεò χοýφτεò, καß, ÝττειδÞ
δÝν ßηανοιτοιÞθηκε ποý γÝμισε τßò
τσÝτεò μον, Üρπαξε τü μαντÞλι
μον καß Ýτοιμαζüταν νÜ τδ γεμß-
ση κι αýτü,καθþ5 πÞγα νÜ Üτο-
φýγω αýτÜ τÜ χονβαρνταλßκια,
ποý τραβοýσαν τÜ βλÝμματα ÝτÜ-
νω μου καß μοý δημιονργοßσαν
ττραγματlκÞ Üμηχανßα, ü δßσκοò

ξÝφνγε Üπü τÜ χÝρια Ýκεßνον τοý
τüν κρατοýσε, τÜ κονφÝτα Üρχι-
σαν νÜ κυλοýν στÞν αßθονσα, καß
τÜ ταιδιÜ, üρμþνταò νÜ τÜ μαζÝ-
ψουν κÜτω Üπü τÜ καθßσματα
τþν γνναικþν τροκÜλεσαν òιτα-
ξßα καΙ ξεσπÜσματα γÝλιον ποý
Ýκαναν πολý κωμικÞ, αýτÞ τÞν
τελετÞ.»

"Οταν, τÝλοò, θÜ μÜò δþση τÞν
Üπετκüντστ Ýνüò χοροý, ξÝρει νÜ
Üταλýνη τÞν qχολαστικüτητα τÞò
περιγραφÞò μÝ μερικÝ5 εýστοχεò
σνσχετßσειò :

«Οß "Ελληνεò σνγκεντρÜινονταν
κÜθε βρÜδυ στü σπßτι Ýνüò Üπü
αýτοýò, üπον, μερικÝ5 þρεò τÞò
νýχταò, τÜ τραγοýδια καΙ οß χο-
ροΙ σννεχßζονταν σχεδüν ÜκατÜ-
πανστα. "Αν χαß Þ μονσικÞ τον5,
ποý τÞν Ýκτελοýν μÝ τρωτüγονα
üργανα, εßναι ÜξιοθρÞνητη, φαΙ-
νεται þστüσο üτι ÝπηρεÜζει τÞν
ßδιοσνγκρασßα τονò, καΙ δßνει Üρ-
κετÜ Üτü τÜ χαρακτηριστικÜ τοý
τÞò ÜπÝδιδαν στÜ ÜρχαΤα χρüνια.
Μüλιò μερικοΙ "Ελληνεò Üρχιζαν
νÜ τραγονδοýν καß νÜ χορεýονν,
Ýβλειτε κανεΙò τδν Ýναν ýστερα
Üιτü τδν Üλλον, τοýò Üνδρεò καß
τßò γνναßκεò κÜθε Þλικßαò νÜ σμß-
γουν μ' Ýκεßνονò καΙ οß Þχοι τÞò
λýρα5 τροσεßλκναν üλου5 üσονò
τοýò Üκονγαν Üττ' Ýξω.

"Οπω5 καΙ μÝ τοýò ψÜλτεò τþν
χωριþν μαò, Ýκεßνοò ττοý φωνÜζ,ει
δυνατþτερα θεωρεßται ü καλýτε-
ροò τραγουδιστÞò.

Εßδα στÞν Ρüδο νÜ Ýκτελοýν
Ýνα χορü, ττοý εßναι τοιτικü5, τüν
λÝνε σιτüρτο Þ σπεßρο, στüν χορü
αýτüν, Þ μÜλλον σ'αýτü τü ρνθμι-
κü βÜδισμα, τλÝκουν τÜ μτρÜτσα
τονò μÝ τρüιτο, þστε, ιºθþò «ρ9-
τιουνται ατΓο το χερΙ, το,ενα μτfα-
τσο να τερνα εμτροò αττο το σωμα
τοý διτλανοý χορεντοý, οß γνναß-
κεò μταßνονν μαζΙ στÞν σειρÜ Üττü
τü Ýνα μÝροò καß οß Üνδρεò Üπü τü
Üλλο. Οt Þχοι τÞ5 λýρα5 Þ τοß
μαντολßνον δßνονν τüν ρνθμü,
καΙ μÝ Ýναλασσüμενο τραγοýδι,
οΙ Üνδρεò καΙ οΙ γνυαßκεò Ýρωτα-
ποκρßνονται μÝ τραγοýδια,καΙ μÝ
αγτtστροφεò, συχνα τΓΡωτοτντΓεò,
üιτωò μπορεß κανεΙò νÜ κρßνη Üτü
μερικÝ5 ποý συγκÝντρωσα καΙ πρüσ-
θεσα ο-τÞν τüσο ÝνδιαφÝρουσα
σνλλογÞ δημοτικþν τραγονδιþν
τÞò ¸λλÜδοò, τοý ÝξÝδωσε ü Φω-
ριÝλ.»

¿ραßεò εßναι, Üσφαλþò, οΙ τρþ-
τεò Ýκεßνεò εßκüνεò τοý εßδαμε, μιÜò
'ΕλλÜδοò ττοý ÜναγεννιÝται κÜτω
Üτü τοýò καλýτερονò οßωνοýò, ü-
πωò Üκριβþò τÞν εßχε ττοθÞσει ü
δÜσκαλüò τον, μÝσα Üπü τÞν Ýπι-
ταγÞ τοý «ΔρÜξασθε ταιδεßαò>>,
καΙ üπωò ßδιαßτερα μποροýσε νÜ



τοý Ρηγα :

«Δεýßß ταßδεò τþν 'ΕλλÞνων",»,

διακüιττονταò κÜθε τüσο γιÜ νÜ
διεκτραγωδÞση τÞν Üθλιüτητα
σττ\ν' üßοßα'εßγαν καταντÞσει οß
Üτüγονοι τüσþν Ýνεüòων <3σφþ-

Θεδò Þγεßσθω παντδò θργου ιαß λdγου.

Οß ταδτω ιhgισÝμενοι.

Σαμουßλ . . . . , . . Νιχßαò.
hαρßων . ......Ξενοφþν.
Παναγιþττιò Β. . .Πελοπßδαò.
ßωdνγγιò ,I,Ιεριιλffò.

Δεüντιοò. . . . . . .Φωχßιιν.
Κωßòαγτßγοò . - . .Χα69ßαò.
Χαραλdμπτò.. - . Παυσòßγßαò.
1'ε<üργιοò . . . . ..IΙιßτρο:ιλοl.

ΔιογÝντ,ι τ. τ. λ,

ιζ.

Ψdφισμα.

Ýπß ιιOιγεμ.üνων Θεοφßλου Γ9τιγορßου τε9 ιαß Εýòρατßου, τþν Ýν τþ

χατ& τ,Lò Κυ}ωνßòò ýλλτινομουσεßω οχο).αρ7.οýντων, ýλαφτ6ολιþνοò

üγδüμ Ü,πιdντοò ι οß ýτογεγραμμÝναι εßτομεν ,

ýπειδi,τÞγ μ!ν πατρφαν Üνα).α,6Ýσθαι φωνÞν1 τÞν ÜÝ χýδτν χαΙ

. Üγοφαßαν, þò τÜντ7 &γοßχειογ ýμßν τοßò τßυν ýλλτßνωγ Ýχεßνωτ Üποlü-

νοιò πιντß τQ 0υμφ Üπþσασθαι ÝοιÝμεOα, δεδdχOαι πÜσιν ýμßν vrjμov

εßσενεγτþ τdνδε, dισ0' Þγßι' Üν συνþμεν, ÝΠllγιòß πdγταò ßμßò συν,

διÜÝγdσθαι χαταγÜ¾ιÝζειν.

Νüμοò.

Þμþν Ýλληνιòß dσον οßüν τε συν-

Þ ÝθÝλτ τοδτο, σελßδα üμτρ,ιßν
ÜπαγγÝι0 ιιν ÜποτισÜτω τßμτμα.

αω
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ττοý μÝ δνσκολßα μποροýσε νÜ
σνγκρατηθÞ σÝ üλα τÜ μÝρη τÞò
'ΕλλÜδοò, δνσκολενüμονυ νÜ τι-
στÝψω τ<b5 Ýναò ,τüσο Üτüτσμοò
καΙ τüσο γενικδò ξεσηκωμüò θÜ
σννÝτριβε τüν τονρκικü ζνγü. Αý-
τÞ Þ πρÜξιò Üιτελτισßαò καΙ τα-
ραφροσýνηò Üκüμη, Üν σνγκρßνη
κανεßò τÞν Üνισüτητα τþν δννÜ-
μεων, μιτοροýσε νÜ Üφανßση τÞν
¸λλÜδα,, ξÜφνιασε üμωò τÞν Εý-
Ρωττη με τον ηΡωισμο. τηò Καß
την ετιμονη τηò, και την σωτη-
ρßα τηò τÞν üφεßλει στÞν γνþμη
ºτοý δημιονΡγÞθηκε στüν ττολι-
τισμÝνο κüσμο Üττü τΙò ÜθÜνατεò

καλþν τεχνþν, üτι Þ ταντοδν-
ναμßα τþν ÜναμυÞσεων Ýκεßνων
Ýδημιοýργησε τü θαýμα αýτü».

"Οταν üμωò ξÝσιτασε Þ 'ΕτανÜ-
γμü

θÜ
νÝΡ_-

του
¹γþνα εßτε καß μετÜ ποý σννÝ-
χισε νÜ ταρθχη τÞν βοÞθειÜ τον,
ÜλλÜ θÜ σταθοýμε μüνο σÝ μιÜ,
τÞν πρþτη, Üιτü τΙ5 τΡοξηρýξΕιò
ποý Ýτýπωσε καß Ýχει τßτλο «Sous-
cription francais en faveur des
Grecs», γιατΙ Ýκεß ü λüγοò τοý
οýμανιστοý Ντιντü εßναι σÜν νÜ
ÝκφρÜζη τü καθολικü πνεýμα τÞò
ττατρßδο5 τον γιÜ τÞν ÝλληνικÞ
ýπüθεσι:
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'ΕλλÞνων εßναι ýτüθεσιò τÞò Üν-
θρωπüτητοò, τþν γραμμÜτων, τοý
χριστιανισμοý καΙ τÞò Ýλενθερßαò,
εßναι Þ ýττüθεσιò τοý ττολιτισμοý
Ýναντßον τÞò βαρβαρüτητοò».

"Αν εßναι δýσκολο υÜ σταθμßση
κανεßò τüυ Üντßκτντο ποý προ-
κÜλεσαν τÜ ττεριηγητικÜ βιβλßα
τÞ5 περιüδου γýρω Üτü τüν ¹-
γþνα γιÜ τÞν δημιονργßα εý-
υοßκοý κλΙματοò γιÜ τÞν Ýλλη-
νικÞ ýττüθεσι, στÞν τερßττωσι τοý
Ντιντδ καΙ δνσκολßττερο εßναι,
Üφοý πρüκειται γιÜ βιβλßο Ýκτüò
Ýμτορßον, ÜλλÜκαß Üσκοπο : γιατΙ
ýπÜρχει Ýνα πολý βαρýτερο þτι-
στÜθμισμα, Τü Ýλληνικü ταξßδι
τοý Ντιντü βοÞθησε κατÜ ττρþτο
λüγο τüν ßδιο νÜ ζÞση Üμεσα,
ÝντυπωσιακÜ θÜ Ýλεγα, στΙò πα-
ραμονÝò τÞò 'ΕºταναστÜσεω5 τÞν
ÝλληνικÞ τραγματικüτητα καΙ τüν
Ρ9ßθη"ε, üχι .μüνο νÜ μÞ χÜση
τßποτα, Üτü τüν _Üρχικü Ýνθονσια-
σμο με τον οτοιον του παΡακο-
λονθÞσαμε νÜ ποòτÜη τÜ ÝλληνικÜ
χþματα, ÜλλÜ καß νÜ Üφομοιþ-
ση καλýτερα τü μÝγα δßδαγυα,
ποý εßχε λÜβα Üπü τüν διδÜ-
σκαλü τον τüν ΚοραÞ, μÝ τü
περßφημο Ýκεßνο «'Υτüμνηυα ιτερß
τÞò παροýσηò κατασ-τÜσεωò τοý
τολιτισμοý Ýν 'ΕλλÜδι» (Ι803),
ποý εßχε üρßσει μÝ θανμαστÞ ÝνÜρ-
γεια τÞν θÝσι τοý νÝον Ýλληνι-
σμοý στÞν Εýρòßιτη, ¸τσι Þ υÝα
'ΕλλÜδα εßχε κερδßσει τþρα μÝσα
Üπü τü μεγαλεßο τÞ5 Üρχαιüτη-
τοò Ýναν πιστü σνμπαραστÜτη,
τοý Ýδειξε μÝ σιτγκεκριμÝνα Ýργα
þò ποιü σημεΤο Ýφθανε Þ τΡα-
γματικÞ τον ÜγÜτη.

'Η Χßοò σÝ χαλκογραφßα τοý Ι8ου
ιιßþνοò. "Ετσι περßπου Þταν üταν
τÞν ÝπισκÝφθηκε ü Ντιντü λßγα χρü-
νια πρßν καταστραφÞ Üπü τοýò Τοýρ-
χουò στÞν 'ΕπανÜσττισι, τü Ι822,

Γυναßκα τÞò Χßου στÞν περßοδο
τÞò τουρκοκρατßαò. Οß Χιþτισ-
σεò Þταν φημισμÝνεò γιÜ, τÞν ý-
πÝροχη üμορφιÜ τουò καß γιßι
τü Üρχοντικü τουò παρÜστημα.

ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ



ΙΣΤΟΡ!ΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

"Αγιοò Λουδο6ßκοò
Φßλιπποò Αýγουστοò
Οýγοò ΚαπÝτοò

Μαρßα Κιουρß

ΤÜ πρþτα γραμματüσημα
τÞò Παλαιστßνηò

τυπþδηκαν
Üπü "Ελληνεò μοναχοýò

ßκδοσι.

Τü πρþτο Ýλληνικü γραμματüσημο
'tl ÝιτφÜ.νισLò χαß Þ τ-αθιÝρωσιò τοý γραμμα-
.ο"Þμü" μδ τÞν σημερινÞ του μορφÞ χαß δια-
διχασßα τοποθετεθται στδ Ýτοζ 1837.'Τ'ü Ý-

τÞν 1 'Οχτωβρßου
οθ 'ΕρμÞ, 'Εξεδüθη
. Θεωρεθται σÞμερα
σημα τÞò Εýρþπηò,
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Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠο ΤοΝ

ΞΕΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

'Η κωμικοτραγικÞ ßστορßα τÞò Ýκμεταλλεýσεωò
Ýλληνικþν θεμÜτων Üπü τüν ξÝνο κινηματογρÜ-
φο εßναι μακροσκελÞò καß üχι πÜντα ÝνδιαφÝρον-
σα. "Αν θÝλαμε νÜ Üσχοληθοýμε μÝ,αýτÞν λε-
πτομερþò, θÜ εßμαστε ýποχρεωμÝνοι νÜ Üναλý-
σωμε κατασκενÜσματα τýπου «'Ο 'ΗρακλÞò Ýναν-
τßον...» Þ «'Ο Μασßσταò καß οß...>>. 'Εν τοýτοιò,
στÞν σειρÜ αýτÞ τþν Ýργων ποý κατÜ καιροýò
κακοποßησαν τÞν μυθολογßα καß τÞν ßστορßα
μαò, ýπÞρξαν καß μερικÝò εýχÜριστεò ÝξαιρÝσειò.
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¶μÝσωò μετÜ τÞν ¶πελευθÝ-
ρωσι, üταν Üνοιξαν τÜ σýνορα καß
Üρχισαν νÜ καταφθÜνουν οß ται-
νßεò τþν συμμÜχων στÞν ¶θÞνα,
μÜò Ýκαναν Ýντýπωσι τÜ πολεμι-
κÜ θÝματα ποý εßχαν Ýμπνεýσει
μεγÜλεò περιπÝτειεò Üπü τÞν ξÝνη
Üντßστασι, καß γενικþτερα τÞν ξÝ-
νη συμμετοχÞ στüν Δεýτερο Παγ-
κüσμιο Πüλεμο. Τü κοινüν καß ü
τýποò διετýπωναν τüτε τü παρÜ-
πονο: Γιατß καμμιÜ Üπü τßò Ýν-
δοξεò σελßδεò τÞò ÝλληνικÞò ßστο-
ρßαò δÝν εßχε ποτÝ κατορθþσει νÜ
Ýμπνεýση τοýò ξÝνουò κινηματο-
γραφιστÜò; -Οχι μüνο τü Ýποò τÞò
¶λβανßαò, ÜλλÜ οýτε κÜν τÜ πα-
λαιüτερα κατορθþματα τÞò φυλÞò,
οýτε κÜν Þ Üρχαßα μαò ßστορßα Þ
Ýναò Üπü τοýò τüσο «φωτογενεßò»
μýθουò τÞò Üρχαιüτηταò δÝν ÝνÝ-
πνεε τüν σýγχρονο κινηματογρÜ-
φο.

Δυστυχþò, üταν κÜποτε, καθþò
Þταν μοιραßο, συνÝβη νÜ γßνουν
τÝτοιεò ταινßεò καß νÜ τßò δοýμε,
εýχηθÞκαμε νÜ μÞν εßχαν ποτÝ
εßσακουσθÞ τÜ παρÜπονÜ μαò.
Εßδαμε Ýναν <<Αßσωπο»> μÝ τÜ πα-
χουλÜ χαρακτηριστικÜ τοý τουρ-
κικÞò καταγωγÞò ΤουρχÜν ΜπÝη
σÝ Ýγχρωμα παλÜτια, ÜνÜμεσα σÝ
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πεπλοφοροýσεò ΓκüλντουΙν «γκÝ-
ρλò» καß εßδαμε Üπü τÞν ºταλßα
μιÜ «'Οδýσσεια» μÝ Πολýφημο
ποý θýμιζε τüν «Γκοντζßλλα»» τþν
ßαπωνικþν ταινιþν τρüμου καß
φρßκηò. Εßδαμε καß μιÜ πÜμπτωχη
«'ΙλιÜδα», Ýπßσηò Üπü τÞν ºταλßα,
σχετικþò πιστÞ, Üν καß Ýστραμ-
μÝνη κυρßωò στüν θÜνατο τοý ¶-
χιλλÝα καß στßò ζÞλειεò του μÝ
τüν ¶γαμÝμνονα.

Δυστυχdιò Þ ταινßα δÝν κατüρ-
θωσε νÜ Üποφýγη τüν σκüπελο τþν
<<Ýρωτικþν» περιπετειþν τοý ζεý-
γουò ¶χιλλεýò - Βρισηßò καß τü
ÜποτÝλεσμα Þταν καß πÜλι κακü.
"Αν ÝξαιρÝσωμε üμωò τοýò διαφü-
ρουò Μασßστεò ποý δÝν Üξßζει κÜν
νÜ ÜναφÝρωνται, δυü ýπÞρξαν οß
ταινßεò ποý Ýμειναν ÜξÝχαστεò γιÜ
τÜ λÜθη καß τÜ ÜθÝλητα κωμικÜ
τουò Ýπεισüδια. ¹ πρþτη Üφοροδ-
σε τÞν «ΜÜχη τοý ΜαραθCονω»
καß Þ δεýτερη κυκλοφüρησε εýρý-
τατα μÝ τüν τßτλο «'Ο Τρωικüò
Πüλεμοò».

ΣτÞν «ΜÜχη τοý Μαραθþνα>>
μÜθαμε üτι ü θρυλικüò -Αγγελοò
δÝν πÝθανε. ¼ λüγοò; ¶πλοýστα-
τα, γιατß Ýτρεξε μÝν νÜ Üναγγεßλη
τÞν νßκη στÞν ¶θÞνα, ÜλλÜ Ýτρε-
ξε μÝ Üλογο. Καß μπορεß τü Üλογο

νÜ Ýσκασε, ü νÝοò üμωò στü τÝλοò
καλοπαντρεýτηκε καß μÜλιστα μÝ
τÞν κοπÝλλα ποý πρüδωσε τÞν þ-
ρα τÞò περσικÞò ÝπιθÝσεωò στÞν
... Σαλαμßνα.

Καß μιÜ Üλλη ßστορικÞ λεπτο-
μÝρεια ποý Þ ταινßα διευθετοýσε
üριστικÜ : Οß ΠÝρσεò δÝν νικÞθη-
καν στüν MapaΘdlva. ¹ νýχτα
διÝκοψε τÞν μÜχη καß ÜποφÜσι-
σαν νÜ τÞν συνεχßσουν διÜ θαλÜσ-
σηò. -Ετσι, δυü-τρεßò μÝρεò Üργü-
τερα,Ýφθασαν δυü πλοßα τουò στÞν
Σαλαμßνα καΙ Ýκεß Ýγινε Þ γνωστÞ
ναυμαχßα ! Πþò τCορα νßκησαν οΙ-Ελληνεò, αýτü Üποτελεß Ýνα Üλλο
ÝνδιαφÝρον κεφÜλαιο τÞò παρα-
γωγÞò ποý γýρισε τü Ýργο αýτÞ τÞ
φορÜ. ¹ παραγωγÞ λοιπüν προσ-
Ýλαβε, γιÜ τÞν περßφημη σκηνÞ,
τÞν üμÜδα βατραχανθρCοπων τÞò
Νεαπüλεωò οß üποßοι, μÝ κοντοýò
χιτþνεò καß Üκüντια, Ýκτελοýσαν
α)ραßεò ýποβρýχιεò Üκροβασßεò Ýμ-
πρüò στüν φακü τρυπCονταò ποý
καß ποý, μÝ χορευτικÝò κινÞσειò,
τßò καρßνεò τþν δýο ξýλινων περ-
σικþν πλοßων. ΤÜ Üκüντια εýκο-
λα Ýμπαιναν στßò Ý}-αφρÝò σανßδεò,
καß Þ νßκη τþν ¸λλÞνων δικαιο-
λογÞθηκε Üπüλυτα Üπü τοýò θεα-
τÜò.



ξÝ ν νÜ χειροκρο-ΤÞ Ü μισÞση»,
τÞò ÝποχÞò δα-

νε ò αýτü τü στι-
γμιüτυπο :" 

«Μßα γριÜ παρακολουθοýσε μÝ
Üγωνßα τü Ýρ¾ο στÝλνονταò ,τßò
κÜλýτερεò εýχÝò τηò στüν ΠÜρι,

Καß ýστερα, γυρßζονταò πρüò κÜ-
ποιον παρακαθÞμενο, ÝξÞγησε:

--Εμ, Þθελε, βλÝπειò, νÜ τü φÜη
τü παιδß !

ΦυσικÜ τü «παιδß»> Þταν ü -Ε-
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ΙΣΤΟΡΙΑ _ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

',4ριστερÜ , Οß σενπριογρÜφιιι τιjò ταινßαò «'Ο ΜÝγαò'ΑλÝξανδροò» σεβÜσθηκανÜπολýτωò τÜÜρ7αßακεßμει,α. Εß-
ι,αι μιÜ ταινßα ποý θεωρεßται καß σÞμερα ýπüδειγμα σοβαρÞò Üι,τιμετωπßσεωò τÞò ÝλληνικÞò ßστορßαò, Στü μÝ-
σογ :'Η πλουσιωτÜτη σκηνοθεσßα τÞò ταινßαò <(Ο Τριοικüò Πüλεμοò» δÝν ÝκÜλυψε τßò Üνακρßβειεò Ýνüò σε-

ληψßα üμωò δÝν Ýβλαψε ποτÝ κα-
νÝναν,.. Γιατß καß οß Τρþεò, Üν

νÜ τÞν βρßζουν, Ýνþ, üπωò ξÝρομε,
καß οß γÝροι Üκüμη τÞν καμÜρω-
ναν üταν περνοýσε Üπü τÜ τεßχη
καß Πο,

γιÜ πο-
φÝρ Ýν-
νοο για
τÞò ΚασÜνδραò, Þ üποßα (γιÜ νÜ

μο κοριτσÜκι ποý Ýκανε προφη-
τεßεò Üπü τü πρωß þò τü βρÜδυ μÝ
τü πιü Þρεμο ýφοò τοý κüσμου.
Καß üχι μüνο δÝν κατεχüταν Üπü
θεßα μανßα, ÜλλÜ στü τÝλοò Ýπια-
νε καß φιλßεò μÝ τÞν ¸λÝνη.

ΚατÜ τÜ Üλλα τü θÝαμα, παρÜ
τüν πλοýτο καß τü μÝγεθüò του,
Þταν τüσο κακüγουστο, düστε αý-
θüρμητα νÜ θυμüμαστε τÜ λüγια
τοý ΡενÝ Κλαßρ: <<ΣÝ μιÜ üθüνη
τρεßò φορÝò μεγαλýτερη Üπü τÞν
κανονικÞ, Ýνα Üσχημο φßλμ δÝν
κερδßζει τßποτε. Γßνεται μüνον
τρεßò φορÝò πιü Üσχημο»,

Καß üμωò, ¾πÜρχει μιÜ δικαι-
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ολογßα γιÜ τÞν στρÝβλωσι αýτÞ
τοý κλασικοý κειμÝνου, ¼ κινη-
ματογρÜφοò, üταν γßνεται βιομη-
χανßα, Üκολουθεß üρισμÝνεò συν-
ταγÝò. Καß οß συνταγÝò Üπαιτοδν
σÝ μιÜ ταινßα νÜ ýπÜρχουν οß κα-
κοß καß οß καλοß. ¸φ' üσον λοι-
πüν τü Ýρωτικü ζεδγοò εßναι πÜν-
τα οß «καλοß», ÜναγκαστικÜ üσοι
θÝλουν νÜ τοýò χωρßσουν εΤναι
τÝρατα,

Πþò θÜ βρßσκαμε üμωò τü θÜρ-
ροò νÜ προβÜλωμε ÜντιρρÞσειò
τüτε, Üν ξÝραμε τß μÜò περßμενε;
"Αν Þταν δυνατüν νÜ φαντασθοý-
με üτι θÜ γεννιüταν ü Μασßσταò,
üτι ü σýζυγοò τÞò Τζαßην ΜÜν-
σφηλντ, Μßκυ ΧÜργκιταιη, καß
διÜφοροι Üλλοι «Μßστερ ¶μÝρι-
κα» θÜ ÜναλÜμβαναν νÜ φÝρουν
εßò πÝραò πολý περισσüτερα κα-
τορθþματα Üπü τüν ¹ρακλÞ, μÝ
τÝρατα φανταστικÜ-Üπü μεγÝ-
θυνσι ßγκουÜναò μÝχρι δεινοσαý-
ρου Üπü χαρτüνι-πολλÝò φορÝò
διατηρþνταò καß τü üνομα Üκüμη
τοý ¹ρακλÞ; "Αν Þταν δυνατüν
νÜ φαντασθοýμε üτι Þ ßδια Þ ΜÜν-
σφηλντ θÜ Ýπεδεßκνυε τÜ πλοýσια
κÜλλη τηò σÝ Üλλη ταινßα μÝ Ýλ-
ληνικü θÝμα, συγκεκριμÝνα μÝ θÝ-
μα τοýò ¼λυμπιακοýò Üγþνεò στÞν
¶θÞνα καß τÞν νßκη τοý Λοýη;

ΔÝν εßναι δυνατüν νÜ θυμηθοý-

με Ýδþ üλεò τΙò ταινßεò ποý γυρß-
σθηκαν στü Ýξωτερικü Þ Ýν μÝ-
ρει καß στÞν ¸λλÜδα μÝ θÝμα τÞν
ÝλληνικÞ μυθολογßα καß τÞν Ýλλη-
νικÞ ßστορßα. Καß Üσφαλþò πρÝ-
πει νÜ παραδεχθοýμε, üτι δýσκολα
θÜ μÜò ßκανοποιοýσαν Üκüμη καß
Üν Þσαν πιü τßμιεò. ¶κüμη καß
Üν, üπωò στÞν περßπτωσι τοý
«ΛÝοντοò τÞò ΣπÜρτηò», γßνεται
μßα προσπÜθεια σοβαρüτητοò, τü
Ýλληνικü κοινüν δÝν εßναι δυνα-
τüν νÜ δεχθÞ φανερÜ ξÝνεò φυσιο-
γνωμßεò σÜν Þρωεò μιÜò ßστορßαò
μÝ τÞν üποßα ÜνατρÜφηκε, οýτε
νÜ δεχθÞ τÞν ξÝνη γλþσσα, üσο
καß Üν Ýχη συνηθßσει τÞν ξÝνη
προφορÜ Ýλληνικþν üνομÜτων, τßò
καλλιτεχνικÝò συμβατικüτητεò.

Τü συμπÝρασμα τÞò σýντομηò
αýτÞò ÜνασκοπÞσεωò εßναι, üτι
καλÜ θÜ Ýκαναν οß "Ελληνεò σκη-
νοθÝτεò νÜ Üσχοληθοýν μÝ θÝμα-
τα τÞò ÝλληνικÞò ßστορßαò, Ýτσι
þστε νÜ μÞν θεωροýνται τÜ θÝμα-
τα αýτÜ «Ýλεýθερα», καß Ýτσι νÜ
ýπÜρχη μιÜ Ýλπßò νÜ Üκοýμε τüν
¼δυσσÝα Üποκαλοýμενον ¼δυσ-
σÝα καß üχι <<Ριουλßσσιζ». Εßναι
εýκολο νÜ πραγματοποιηθÞ Þ Ýλ-
πßδα αýτÞ ; ¶σφαλτüò üχι. ΓιÜ Ýνα
λüγο πολý πεζü: ¹ ÝλληνικÞ κι-
νηματογραφßα δÝν Ýχει Üκüμη τÜ
οßκονομικÜ καß τεχνικÜ μÝσα γιÜ
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γαρßου },ραμμÝ\ου σýμφωνα μÝ τßò πιü φOηνÝò συνττιγÝò τοý Χüλλυγουντ καß,τÞò Τσινετσιτ,τÜ. Δ,εξιÜ:._ΣτÞν ται-
γßα «'ο"τριυικü.: Πü).εμο;»'Þ μÝγ'Ωραßα''ΕλÝνη Þταν ιbραßα (Ρ. Ποντε^στ^Ü),.δ δÝ fuΙενÝλαοò ßμοιαζε μÝ Ü7ριο

0ßηρßο. ΓòßικÜ σ' αýτÞν ßιßν'ταινßα 6ßοιοß "Ε),),ηνεòÞροιεò εΙχαν δφοò δο),οφüνων φθηνοý γκαγκστερικοý φßλμ.

τÞν ÜναπαρÜστασι μαχþν Þ Ýστω
καß γιÜ τü Üπλü ζωντÜνεμα Ýνüò
περασμÝνου αßþνα, ποý θÜ Üπαι-
τοýσε δρüμουò, σπßτια, κοστοýμια,
Ýπιπλα, üχÞματα καß πüλειò üλü-
κληρεò τοý παρελθüντοò μÝ üλεò
τßò δυσκολßεò τÞò γ),ιßισσαò ποý
προýποθÝτει μιÜ τÝτοια Üναβßω-
σιò. ΠÜντοιò, Ýφ'üσον τü σημερι-
νü μαò σημεßωμα εΤναι Þ Ýλληνι-
κÞ μυθολογßα καß ßστορßα στüν
ξÝνο κινηματογρÜφο, θÜ Üξιζε νÜ
σημειþσωμε μßα σιιτστÞ δουλειÜ:
τü «'ΑλÝξανδροò ü ΜÝγαò» μÝ
τüν Ρßτσαρντ ΜπÜρτον καß τÞν
Κλαßρ Μπλοýμ.

¼ παραγωγüò εßχε κÜνει τüσο
εýσυνεßδητη Ýργασßα, εßχε ÝλÝγ-
ξει τüσο αýστηρÜ τßò πηγÝò τοý
σεναριογρÜφου, üιστε μÝ κÜθε θÜρ-
ροò οß διαφημισταß τÞò ταινßαò,
üταν τελεßωσε, μοßρασαν μαζß μÝ
τü συνηθισμÝνο ýλικü, τßò βιο-
¾ραφßεò τþν πρωτα¾ωνιστþν κλπ.,
κÜτι παρÜξενο : ÜποσπÜσματα δια-
φüρων συγγρα
τητοò ποý Üνα
λÝξανδρο, ταξ
γωò μÝ τü θÝμα
το : ΧωριστÜ 

ητÜ
δeß-
τÞν
τßò

συνÞθειεò κλπ. τοý Þρωα. Καß
πρÜγματι, τßποτε στÞν ταινßα δÝν
εΙχε ÝφευρεθÞ, ¼λα κÜπου ýπÞρ-
χαν, σÝ κÜποιο Üρχαßο κεßμενο.
Ýστω καß δν τü κεßμενο δÝν Þταν
Üξιüπιστο Þ Þταν πολý μεταγενÝ-
στερο.

Δυστυχþò πÜλι δÝν εýχαριστη-
θÞκαμε. ¶ντß νÜ δεßξουν χαρÜ,
οß μορφωμÝνοι θεαταß ÜσχολÞ-
θηκαν μÝ πÜθοò στü νÜ βροýν λε-
πτομÝρειεò ποý, κατÜ τÞν γνþμη
τουò,
πραγ
βþò
ρÝσυ
κισμü,

¶λλÜ καß Üπü τÞò πλευρÜò τοý

Üνετη ροÞ τÞò ßστορßαò, Üφαιροý-
σε πÜθοò καß Ýξαρσι Üπü τÜ γεγο-
νüτα καß Ýδινε στÞν ταινßα σχο-
λικÞ σεμνüτητα, Üταßριαστη μÝ
τÞν αßγλη τÞò ξεχωριστÞò προσω-
πικüτηταò ποý Þθελε νÜ ζωντα-
νÝψη.

Εßναι φανερü ÝπομÝνωò üτι τß-
ποτε δυσκολþτερο δÝν εßναι στüν
κινηματογρÜφο Üπü τÞν ßστορßα

στÞν παλαιÜ διαπßστωσι: ¼ κι-
νηματογρÜφοò-τÝχνη στÞν κα-
θαρÞ του μορφÞ---σωστü εßναι νÜ
ÝμπνÝεται Üπü θÝματα γραμμÝνα

σον καß κανÝνα Üλλο. Εßναι Ýπß-

τß κÜποτε θÜ πρÝπει νÜ Üπαλλα-
γοýμε Üπü τßò προκαταλÞψειò τοý
Ýμπορικοý κινηματογρÜφου, Üπü
τßò ýπεραπλουστεýσειò καß τΙò

φθηνÝò συνταγÝò, ποý περιορßζον-
ται στÞν ÝξυπηρÝτησι μιÜò Üμφß-
βοληò γραφικüτητοò καß Üπαιτοýν
πολυπρüσωπεò Ýπιδεßξειò πλοýτου
χαß τεχνικοý Ýξοπλισμοý.

Καß πÜλι üμωò τü πρüβλημα
εßναι νÜ βρεθÞ ü Üληθινüò καλλι-

ευτα
στßò
τοý

ΡΟΖΙΤΑ ΣΩΚΟΥ
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Οß νÝεò Ýκδüσειò

¹ ßστοριογραφßα ÜποτελεΤ, Üναμφισ6Þτητα, στÞν ÝποχÞ
μαò Ýνα Üπü τÜ 6ασικÜ κεφÜλαια τÞò συγγραφικÞò δραστη-
ριüτητοò, ÜλλÜ καß καλýπτει μιÜ Üπü τßò πρωταρχικÝòÜνÜγ-
κεò το0 σýγχρονου Üναγνþστη. ΧιλιÜδεò Ýρευνηταß σÝ üλο τüν
πολιτισμÝνο κüσμο, ÝξοπλισμÝνοι μÝ μιÜ λεπτüτατη καß πολý-
πλοκη μεθοδολογßα, ποý χρειÜστηκε Ýπεξεργασßα 25 αßþνων
üσο νÜ φτÜση στÞν σημερινÞ τηò Üρτιüτητα, ÜναδιφοOν καß Ü-
νατÝμνουν τü παρελθüν το0 Üνθρþπου, στÞν προσπÜθειÜ τουò
νÜ διευρýνουν καß νÜ 6αθýνουν τÞν αýτογνωσßα του. ΚÜθε
πτυχÞ αýτοΘ το0 παρελθüντοò ποý προσφÝρεται στÞν ßστορικÞ
Ýρευνα, Üπü τßò πρþτεò σφηνοειδεßò πινακßδεò τþν Σουμερßων
þò τÞν χθεσινÞ ÝξÝγερσι τþν Παρισινþν φοιτητþν, 6ρßσκει τüν
ÜφοσιωμÝνο μελετητÞ τηò, ποý θÜ μοχθÞση γιÜ νÜ συλλÜ6η
καß ν' ÜγαπαραστÞση τÞν ÜλÞθεια τηò. Γιατß αýτÞ τÞν ÜλÞθειòι
γιÜ τüν Ýαυτü του -üσοδÞποτε δυσÜρεστη Þ στεγνÞ- εΙναι
ποý ζητÜ μÝ πÜθοò Üπü τÞν ßστορßα ü σýγχρονοò Üνθρωποò.
Καß αýτÞν Üκρι6þò τÞν πολýμορφη ÜλÞθεια θÜ προσπαθÞσουν
ν' Üντικατοπτρßζουν αýτÝò οß στÞλεò, παρουσιÜζονταq χωρßò
προκατÜληψι τÜ πιδ ÜντιπροσωπευτικÜ Ýπιτεýγματα Üπü τÞν
κυριολεκτικÜ ÜπÝραντη διεθνÞ ßστοριογραφßα το0 καιρο0 μ«ò.

'Ο γητευτÞò m#r "*-offif"u,.;rf_"θ"-
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ü Üδßσταχτοò φιλüδοξοò μπαßνει
τδ 1614 στÞν αýλÞ χαß βρßσχεται
στδ Ýπßχεντρο Þò μεγÜληò «θν-
τρß^/χαò». ¸χε?, γýρω Üπδ τδγ
_\ουδοβßχο ΙΓ', ποý 6λοι τδν θεω-
ροýσαν «Þλßθιο» χαß «βλÜχα», βα-
σßλευαν οýσιαστιτιÜ μηχανορρÜφοι
üλχÞò, Þ ΙνΙαρßα τþν Μεδßχων, ü
Κοντσßνι, Þ γυναßχα του ¸λεονdτ-
ρα. ποý Üλληλοδιαδüχω6 μÜχονταν
χαß ýποστÞριζαν τδν ΡισελιÝ. ΘÜ
τερÜσουν μεριχÜ &χüψα χρüνια
ßüσπου νÜ ιαταχτÞση τÞν εýνοια
τοθ Βασιλι& χαß τδν πßλο τοß χαρ-
διναλßοιι (1622). Τδν ¶πρßλιο τοý
1624 ü ΒασιλιÜò τδν δÝ7.εται στδ
Συμβοýλιο σÜν σ,ιμβουλευτιχδ μÝ-
λοò, τρεßò μÞνεò Üργüτερα εßναι
πρüεδροò τοý Συμβουλßου. 'Η με-
γÜλη þρα του Ýχει &ρχtσετ Ζαß
ταυτüχρονα Þ μεγÜλη <1ιρα τÞò
Γαλλßαò.

¼ ¶ντßχριστοò

MACHIAVELLI. (ΜΑΚΙΑΒΕΛ-
ΛΙ) Giuseppe Prezzolini. Tran-
s]ated From the lta]ian by Gio-
conda Savini «Robert Ηα]e»,
σελλßνια 45.

«'ο ΜαχιαβÝλλι δδν Þταν φανα-
τιχüò : Ýγραψε Üπλþò Þν ÜλÞθεια
γιÜ τÞν Üνθρωπüòητα». ΧρειÜστη-
χε νÜ περÜσουν τÝσσεριò χαΙ πÜνω
αßþνεò Ü,πδ τδν θÜνατü του, γιÜ
νÜ γßνη εýρýτερα ÜποδεχτÞ σÞν
χαχýποπτη ÝποχÞ μαò Þ δßχαιη
αýτÞ χρßσιò τοδ Τ. Σ. "Ελιοτ γιÜ
τδν ιιχατ6lρ6gμξνο» Φλωρeντθνο. Καß
αýτÞ Üχριβþò Þ χρßσιò εßναι τδ ση-
μεθο πλεýσεωò ποý Üχολουθει- ü
σημερινδò ºταλδò βιογρÜφοò του.

Τδ βιβλßο τοý χαθηγητοý Πρε-
τσολßνι δßνει μιÜ τολýπτυχη εßχü-
να τÞò ταραγμÝνηò ÝποχÞò χαß τοý
περιβÜλλοντοò ποý ÝγÝννησε τδν
μεγαλοφυÝστερο πολιτιχδ συγγρα-
φÝα τÞò εýρωπαßχÞò ¶ναγεννÞ-
σεωò. 'Ο τßτλοò του στδ πρωτü-
τυπο εßναι «ΜαχιαβÝλλι δ ¶ντß-
χριστοò» γιατß δπωò Ýξηγεß ü συγ-
γραφÝαò : «μÝ τδν Γαλιλαθο ü χü-
σμοò τþν &στρων Ýταυσε νÜ εßναι
χριστιανιχüò, μÝ τδν ΜαχιαβÝλλι
Þ ßστορßα Ýπαυσs νÜ εθναι χριστια-
νιχÞ». 'Q6òÞ69, ü ψυχρδò παρατη-
ρητÞò τþν ßστοριχοπολιτιχþν πρα-
γμÜτων, ποý Üντιμετþπισε τδ δρÜ-
μα τοý χοινωνιχοý ζþου &νθρωποò,
μδ τÞν Üμερολτýßα χαß τÞν &πÜ-
δεια φυο,ßδßφη,"δÝν Þταν τΡοσω-
πιχÜ χαθüλου ÜπαθÞò χαß ψυχρüò.



ρßαò,

Τü προαιþνιο Üγοò

AUJoURD, ΗυΙ L, ESCLΛ-
VAGE. (ΔοΤΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ-
ΝΙΕΡΑ) Par λ{arcel Pollaud
-Dulian «Les Editions Ouyri-
§rgg», φρÜγχα 15.

ΣτÜ 195t τÜ 'ΗνωμÝνα "Εθνη
&ναννιßρισαν $α1 ι,Þ δουλεßα, ÜΖü-
μη χαß στÞν πιδ Ü,προχÜλυπτη μορ-
φÞ τηò, Ýξαχολουθεθ νÜ ýπÜρχη

στßò ÞμÝρεò μαò». 'Ατδ τüτε Þ χα-
τÜστασιò δδν Ýχει βελτιωθÞ. ΣτÜ

¹ μοιραßα συρροÞ

ΤΗΕ GERMAN ATOMIC
ΒοΜΒ : ΤΗΕ HISTORT OF
NUCLEAR RESEARCH ΙΝ
ΝΑΖΙ GERMANT. (Η ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΗ ΑΤοΜΙΚΗ ΒοΜΒΑ: Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΤΡΗΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ). Βγ David lrving,
«Simon and Sclruster», δολλÜρια
6,95.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

θσα, ρχισανναπ ,Μ ραγüν-τωγ Ýχτρο-

a
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ

οΝ οΜΑΤΩΝ

ΚΑ!
ΤΟΠ ΩΝΥΜΙΩΝ

Εßναι πÜντα πολý ÝνδιαφÝρον νÜ γνωρß-
ζη κανεßò σÝ ποιÜ αßτßα üφεßλει τü üνομÜ
του Ýναò τüποò, μιÜ πüλιò, Ýνα χωριü, κα-
θþò κι Ýνα üνομα βαπτιστικü Þ Ýπþνυμο.
ΔÝν εßναι üμωò πÜντα εýκολο καß νÜ τü Ýπι-
τυγχÜνη. Γιατß τÜ üνüματα τüπων καß Üνθρþ-
πων γεννÞθηκαν Üπü ποικßλεò αßτßεò. Πολ-
λÜ Ýχουν φθÜσει f»ò ÝμÜò Üπü τÞν Üρχαι-
στÜτη ÝποχÞ καß προÝρχονται Üπü τοýò
ΠροÝλληναò (τοýò λαοýò ποý βρÞκαν §_
ταν Ýφθασαν Ýδþ οß πρþτοι -Ελληνεò). Αý-
τÜ εßναι δýσκολο νÜ Ýτυμολογηθοδν. -Αλ-
λα Ýπλασε ü Ýλληνικüò λαüò σÝ διÜφορεò
ÝποχÝò τÞò τρισχιλιετοýò ζωÞò του, ξεκι-
νþνταò Üπü διÜφορεò αßτßεò. Αýτþν Þ ÝξÞ-
γησιò καß Þ σημασßα εßναι πιü εýκολο νÜ
βρεθοýν, üχι üμωò πÜντα, κι üχι πÜντα μÝ
Üκρßβεια. ¸τσι, Þ üνοματοθεσßα τþν τü-
πων καß τþν Üνθρþπων εßναι πρÜγμα δυ-
σκολCοτατο, καß Þ μελÝτη τηò εßναι σÞμε-
ρα Üντικεßμενο εßδικÞò ÝπιστÞμηò, τÞò ¼-
νοματολογßαò, τÞν üποßα καλλιεργοýν σÝ
üλα τÜ μÝρη τοý κüσμου,

ΜÝ τü θÝμα αýτü, τÞò Ýτυμολογßαò τþν
üνομÜτων τþν τüπων καß τþν ÜνθρCοπων,
καθþò καß μÝ τÞν ßστορßα τουò, θÜ Üσχο-
λÞται αýτÞ Þ στÞλη, χωρßò νÜ τηρÞ σειρÜ
οýτε þò πρüò τüν χρüνο (Üρχαßα-βυζαντι-
τ,Ü-νεdιτερα) οýτε dιò πρüò τÞν σημασßα τουò.

ΑΘΗΝΑΙ - ΑΘΗΝΑ. ¹ σημερινÞ πρωτεýου-
σα τÞò 'ΕλλÜδοò, αß 'ΑθÞναι, κατ' ÜρχÞν Ýκα-
}νεßτο Κεκροπßα, Üπü τü üνομα τοý βασιλÝωò ΚÝ-
κροποò, ü üποßοò Ýκτισεν αýτÞν. ¾στερα þνο-
μÜσθη 'ΙÜfναι καΙ '¶θÞνη Üπü τÞν πολιοýχον
τÞò πüλεωò θεÜν ¶θηνÜν. Εßναι γνωστÞ, κατÜ
τÞν παρÜδοσιν, Þ φιλονικßα τÞò ¶θηνÜò καß
!οý Ποσειδþνοò διÜ τÞν üνομασßαν τÞò πü-
λεωò καß Þ νßκη τÞò ¶θηνÜò. ΜÝ τÜ δýο
αýτÜ üνüματα '¶θÞναικαß'ΑθÞνη τÞν γρÜφει ü
¼μηροò. ¸κτοτε πÜντοτε εýρßσκομεν τü üνομα
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'ΑθÞναι.'Απü διÜ πρþτηγ
φορÜν, εßò τü ÜπαντÜ 

'ü

σημερινüò τýπ στßχοι λÝ-
γουν διÜ τüν

ΜÝγαν Κýρην τüν Ýλεγαν, οýτωò τüν þνομÜζαν
Ýκεßνον üπου ÜφÝντευεν Ýτüτε τÞν 'ΑθÞναν,-

μÝνη σýζυγοò τοý αýτοκρÜτοροò Θεοδοσßου (42Ι),
Ýβαπτßσθη καß τßνομÜσθη Εýδοκßα.

ΚΑΛΑΜΑΙ-ΚΑΔΑνΙΑΤΑ. ΜÝχρι πρü τινοò Þ πρω,
τεýουσα τÞò Μεσσηνßαò Ýκαλεßτο καß ÝγρÜφετο
ΚαλÜμαι εßò τÞν Ýπßσημον γλþσσαν ι ΛÜδι, σýκα
καß ÝλιÝò Καλαμþν προσφÝρονται εßò τü Ýμπü-
ριον, ü λαüò üμωò λÝγει καß γρÜφει ΚαλαμÜτα.
Εßναι Üκüμη γνωστüν τü τραγοýδι: ΣÜν πdò'ò τÞν
ΚαλαμÜτα καß ρθÞò μÝ τü καλü - φÝρε μ' Ýνα μαν-
τÞλι, νÜ δÝνω'ò τü ατιανü,
κüρη 'ò τüν Üσπρο Þσαν
καß εßναι Üκüμη τÜ μαντÞ,
,ha, καß üλοι μαò λßγο - πολý Ýχομεν χορεýσει τüν
Καλαματιανü χορü.

Ποßοò üμωò εßναι ü παλαιüτεροò καß üρθüτε-
ροò τýποò τοý üνüματοò, ΚαλÜμαι Þ ΚαλαμÜτα;

Εßò τüν Βßον τοý ¼σßου Νßκωνοò τοý Μετα-
νοεßτε κατÜ τüν Ι2ον αßþνα γρÜφεται ΚαλαμÜτα :
'Ο "Οσιοò πρüò fuΙαßνÞν παρεγÝνετο, κÜκεßθεν
πρüò ΚαλαμÜταν μετÝβη, -Επειτα, εßò τü Χρονικüν
τοδ ΜορÝωò, αýτü τü πολý ÝνδιαφÝρον βιβλßον
ποý διηγεßται τÞν κατÜκτησιν τÞò ΠελοποννÞσου
(τοý ΜορÝωò) Üπü τοýò ΦρÜγκουò, γρÜφεται Κα-
λαμÜτα, ÜλλÜ καß Ýξ φορÝò Καλομ(μ)Üτα, ¸κεθ
λοιπüν διαβÜζομεν:

'Απαýτου θνι Þ 'Αρκαδßα κι ÜπÝκει Þ Κορþνη
κι üκÜτι üλßγον πρüò Ýκεß ßνι Þ ΚαλαμÜτα,

Καß Üλλοý:

, 'Επß τÞò αýρßου ÝμßσσÝψ'Üν,'ò τÞν ΚαλομÜταν Þλθαν,
τü κÜστρον ηýραν Üχαμνüν, þò μοναστÞρι τü εßχαν,
μ' Üφüτου Ýκερδßσασιν τÞν ΚαλομμÜτα οß ΦρÜγκοι...

Καß αýτüν τüν ΓουλιÝλμον Βιλλεαρδου,ß,νον,
ποý Ýγινε τü |246 αýθÝντηò τοý ΜορÝωò, ÝπειδÞ
ÝγεννÞθη εßò τÞν ΚαλαμÜταν:

ÝλÝγαστ τü Ýπßκλη του ΓυλιÜμο ντÝ ΚαλομÜτα,

Καß οß κÜτοικοι τÞò τüλεωò Üπü τüτε ÝλÝγοντο
ΚαλαματιανοΙ καß üχι ΚαλÜμιοι Þ Καλαμαßοι,

Οß δÝ οß Καλαματιανοß ÝστρÜφησαν üπßσω
Ýγýρισαν'ò τßι σπßτια τουò, Ýκεß'ò τÞν ΚαλομÜταν,
¶λλÜ καß μεταγενÝστερα Þ πüλιò }ιÝγετσι Κα-

),αμÜτα (Calamata) εlò τÜò ÝκθÝσειò τþν Βενετþν
διοικητþν τÞò ΠελοποννÞσου. "Ετσι, Þ σημερινÞ



ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ. ¹ Μονεμβασßα εßναι γνωστÞ
διÜ τÞν ßστορßqν τηò καß τοýò βυζαντινοýò τηò να-
οýò. ΔιÜ τüν λΝÝνυ τηò τÞν ÝκÜλεσαν Βενετßαν

ΙυΙονεμβασßαν τ ν «διßι τü μßαν ßχειν
τþν Ýναýτfl ε τÞν εßσοδονιι -διüτιμßαν εßχε τÞν ιò δι' αýτοýò ποý Þθε-
λαν νÜ περÜσουν Ýκεß - καß εßò αýτÞν κατζικη-
σαν. ¹ εßσοδοò κατÜ τÞν βυζαντινÞν ÝποχÞν Ýκα-
λεßτο καß Ýμβασιò. Μüνην Χοιπüν τÞν Ýμβασιν εΙχεν
ü τüποò καß δι' αýτü ÝκλÞθη ΚΙονεμβασßα,

Καß σÞμερον Üκüμη εßò πολλÜ μÝρη τÞò ¸λ-
λÜδοò Þ εßσοδοò λÝγεται Ýμπασι, Ýμπασßα, ÝμπασιÜ,
μπασιÜ, ÝμπατÞ κ},π.

¼ παλαιüτεροò üμιη τýποò τοý üνüματοò εßναι
Μονοβασßα. "Οταν εßò τü 747 μ.Χ. Ýνεφανßσθη πα-
νþληò εßò τÞν Σικελßαν καß τÞν Καλαβρßαν, Üπü
Ýκεß μετεδüθη <ιÝπß Μονοβασßαν καß τÞν'ΕλλÜδα»,
¾στερα üμωò Ýχομεν πολλοýò τýπουò καß διÜ τü
üνομα τοý τüπου καß διÜ τü üνομα τοý κατοßκου
τÞò πüλεωò. ΤÜ σημειþνω διÜ νÜ φανÞ Þ ποικιλßα
τοý σχηματισμοý: ΛÝγεται δηλαδÞ ι Μονομβασßα

- Μονοβασßι - ΜονοβÜσια - ΜονοβÜσα - Μονε-
βασßα - fuΙονεβασιÜ - Ιι[ονεβασÜ - Μονεβασιþ

- Μονεβασþ - ΜονεβÜσια - Μονεμβασßα - Μο-
νεμβασιÜ - ΜονεμπασιÜ - ΙνΙονεμβασÜ, - Μονεμ-
βÜσια - ΙιΙονοεμπασßα - Μονεμβασßα - Ιυlπου-
λουμπασιßι καß ü κÜτοικοò ; Μονοβασßτηò - Μονεβα-
σßτηò - Μονεμβασßτηò - ΙυΙονεμβασιþτηò καß αýτüò
ποý κατÜγεται Üπü Ýκεß εΙναι μονοβασßτικοò, μονο-
βασιþτικοò καß μονεμβασιþτικοò.

¼νομαστüν Þτο καß τü κρασß τÞò Μονεμβασßαò,
Þ περßφημοò μονοβασιÜ. - ü οßνοò monovassia -molvassia (malvoisie), üπωò τüν Ýλεγαν οΙ Βενε-
τοß καß οß ξÝνοι. Εßò Ýνα δημοτικü τραγοýδι ýπÜρ-
χει ü στßχοò:

ΦÝρτε κρασιÜ" μονοβασιÜ, νÜ πιοýν οß ÜντρειωμÝνοι,

¶λλÜ καß ποιüò δÝν ξÝρει τü τραγοýδι:

Λαλλοýδι τÞò ΜονοβασιÜò καß ΚÜστρο τÞò'ΑθÞ-
[ναò (Þ Λαμßαò)

καß ΠαλαμÞδι τ' '¶ναπλιοý Üνοιξε νÜ'μπω μÝσα.

¸τσι βλÝπομεν üτι κÜθε τüποò Ýχει Ýκτüò Üπü
τü ßδιαßτερον üνομÜ του καß τÞν ßδικÞν του tστο-
ρßαν, Þ üποßα πολλÜκιò τοý δßνει καß τü üνομα,

ΠΟΥΔΟΣ-ΠΟΥΛΕΑΣ."Οπωò τÜ τοπωνýμια, Ýτσι
καß τÜ üνüματα Ýχουν τÞν αßτιολογßα τουò. Μßα
Üπü τÜò πολλÜò αßτßαò τοý σχηματισμοý των εΙναι
αß δοξασßαι καß τÜ Ýθιμα τοý Ýλληνικοý λαοý.
¹ πßστιò τοý λαοý εßò τÞν μαγικÞν δýναμιν τοý
üνüματοò εßναι στενüτατα συνδεδεμÝνη μÝ τü üνο-
μαζüμενον πρüσωπον Þδη Üπü τοýò ÜρχαιοτÜτουò
χρüνουò. ¶νÜλογοι üμωò δοξασßαι διατηροýνται
καß σÞμερα Üκüμη δι' þρισμÝναò τοý βßου περι-

νÜ εßπωμεν üτι Þ πρdττη
τþν üνομÜτων εßναι αß λαß-
κýκλον αýτüν ÜνÞκουν καß

τÜ üνüματα, βαπτιστικÜ κατ' ÜρχÜò καß Ýπεττα
Ýπþνυμα, Ποýλοò καß ΠουλημÝνοò καß üλα κα-
τüπιν üσα Ýσχηματßσθησαν Üπü αýτÜ, δηλαδÞ -ß7ου-
λÝαò, ΠουλÜκοò, ΠουλÜκηò, ΠουλακÝαò, ΠουλημÝνη,
Που λη μενÜκοò- Που λη μενÜκηò, Πουλη μενÝαò, Πουλη-
μενüπουλοò.

Τü üνομα σχετßζεται μÝ τÞν δεισιδαßμονα πρÜ-
ξιν τÞò εßκονικÞò πωλÞσεωò τοý Üβαπτßστου τÝ-
κνου, συνÞθειαν Þ üποßα Üπαντ8 εßò διÜφορα μÝ-
ρη τÞò ¸λλÜδοò. Δηλ. üταν εßò μßαν οßκογÝνειαν
πεθαßνουν τÜ παιδιÜ, τüτε ü πατÝραò Þ Þ μητÝρα
παßρνουν αýτü ποý ÝγεννÞθη καß εßναι Üκüμη ÜβÜ-
πτιστον καß γυρßζουν εßò τοýò δρüμουò λÝγοντεò:
Πουλþ τü παιδß μου, ¼ πρþτοò συναντþν ÝρωτÜ:
Πüσο τü πουλÜειò,, ¹ ÜπÜντησιò Þτο: üσα-üσα.

μερικÜ μÝρη τü παιδßον Ýρρßπτετο εßò τü τρßστρα-
τον Þ εßò τÞν Ýκκλησßαν.-Ετσι Ýπιστεýετο üτι Þ πdολησιò διÝκοπτε πÜντα
δεσμüν τοý πωλουμÝνου τÝκνου μετÜ τÞò οΙκογε-
νεßα δαßμονοò
τÞò θÜνατον
τþν ωλÞσεωò
τÞν καß τÞν
σωτηρßαν τοý γεννηθÝντοò.'Ε συνÞθεια üμωò αýτÞ Þτο Üντßθετοò πρüò
τÜò ÜρχÜò τÞò ¸κκλησßαò, διÜ τοýτο οß ΝομοκÜ-
νονεò τÞν Üπηγüρευον
κεò ρßχνουν τßι παιδßα τ
βαπτßση üστιò τßι εýρ11,

τινÞν ÝποχÞν, διüτι τü 1181 μαρτυρεßται üνομα
ΜιχαÞλ ü

¸ßνατ üν τοý κακοý τü üνο-
μα Ποýλο διÜ τÜ üποθα θÜ γρÜ-
ψωμεν Üλλοτε.

ΔΙΚΑΙοΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚοΣ Δ.Φ.
ΔιευθυντÞò τοδ ΚÝντρου ΣυντÜξεωò

τοý ºστοριχοδ Λεξιχοý τÞò ¶χαδημßαò ¶θηνþν
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ΚÜθε μιÜ. Üπü τßò πÝντε εßκüνεò
δßνει κι Ýνα στοιχε7ο γιßι νßι κα-
θορßσετε τü πρüσωπο Þ τü γεγο-
νüò (συμβολßξεται μÝ τü Χ) ποý
Üποτελεß τü θÝμα τοσ ßστορικοý
μαò κουtξ. ΦυσικÜ ü Üγνωστοò
Χ εΙναι ü ßδιοò γιÜ, üλιò τßò εß-
κüνεò τοδ κουtζ.'Η λýσò θÜ
δημοσιευθÞ στü Ýπüμενο φýλλο, g?ι,:,ι,¹!"Jº!f 

,"!ψa;y,if"

ξιωματικοÞ τοδ ÞττημÝυου στρατοδ.

jl'O Χ μετÝσχε στüν 'ΕπταετÞg Πüλεμο (1756-1763), σÝ μιÜ
δÝ Üπü τßò μÜχεò του, στü ΤοργκÜου

, κατÞγαγε με-
τþν συνασπι,
καß Ρþσων.

ß
κßα,
24
λÜ, χρüνια βασανßστηκε Üνυπüφορσ
Üπü τüν δεσποτισμü τοδ πατÝρα του.

ΙΙ) fuΙουσικüò (παßζει φλÜουτο), φß-g λοò τþν γραμμÜτων καß τdιν τε-

Ýξοχοò Üξιωματικüò τοý στρατοý.
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'Ελεýýερεò ΩΡΕΣ

ΣΚΑΚι

ΤοΥΡΝοΥΑ ι,ßΑΛΑΓΑΣ Ι9ω

Τü ΔιεθνÝò Τουρνουü τfiò ΙνΙα,
λÜγαò Ýληξε μÝ μιÜν Ýκπληζι.
¼ Γιουγκοολü6οò ((μαßτρ» ΙßΙÜρο,
6ιτò μοιρüοθηκε τü πρþτο θρα,
6εßο μÝ τüν συμπατριþτη του «μΕ,
γÜλü ,μαßτρ» 'l6κοφ, ýποοκελß-
ζονταò τοýò «μεγÜλουò μαΙτρ»
Ροüοüλιμο,,ΠομÜρ καß Ο' ΚÝλλυ.

ΣτÞν παρτßδα ποý δημοσιεýομε
Üντßπολüòτου εΤναι ü πρωταθλη,
τΙιò νÝων, Πορτορικανδò Κüπλαν.

ΛευκÜ: Ινtüροθιτò ΙιΙαýρα: Κüπλον

Μπενüνι
l. δ4, tζ6'2. γ4, γ5'3. δ5, η6'

4. ty3, δ6' 5. Iζ3, Αη7' 6. η3,
ο - ο'7. Αη2, Ια6'θ.0 - 0, Ιγ7'

τολeßπουν.

Στδ ΔιεθνÝò ΤουρνουÜ τftò ΙιΙα-

αβγδεζηθ

αβγδεζη0
'Ο ΠολιÜρ Üπαντ6 μÝ μιδ κßνη,

οι ποý ÜνÜγκαοε τüν üντßπαλü
του νÜ ÝγκατολεßΦη.'ΠοιÜ fiταν
οýτΙι Þ üποφαοιοτικλ κßνηοιò καß
ποιÝò οß θαριüντεò ποý üδηγοýν
στΙιν νßκη ;

'Η λýσιò στÞ σελ. 162



'Ελεýýερεò ΩΡΕΣ

ΜπΡιτΖ

ΑýτΙι Þ παρτßδα ηαßχθηκε οτü παγκüομιο πρωτüθλημα τοý Ι962 με
ταζý 'Ιτολßοò κοß ¹νωμÝνων Πολιτειων.

ΒοΡΡΑΣ

^4ν eakgz
ß Rιo987g2*_

ΑΝΑΤοΛΗ

þΑΙ09
γΘ10832
Ο4
.l.κιοεε

ΝοΤοΣ
κ72
64
ΚΘ65
Α754

"Ολοι 6ρßοκονται
ΝοΤοΣ

(Γκαρüτοο)
πÜοοο
πÜοοο

4 καρρü
πÜοσο

οτÞν δεýτερη. 'Η üγορÜ:
ΔΥΣΙΣ ΒοΡΡΑΣ ΑΝΑΤοΛΗ
(Κοýν) (ΦορκÝ) (t{Üρροιη)
1 πßκα 2 κοýπεò κüντρ
2 ηßκεò 3 καρρÜ 3 πßκεò
4 πßκεò 5 κορρÜ πÜοοο

πÜοοο

ΑΝΑΤοΛΗ
(Μπελλαν-
τüνο)

4 ηßκεò
κüντρ
πÜοοο

ΔΥΣΙΣ

þ,ΒΘ8653
γ5
οΒ
.ß. gogsz

þ
γ
Ο
&

ΜετÜ τÞν Üγορü τßò 1 πßκαò Üπü τÞν Δýοι ü Βορρ6ò Ýχει δýο δυ-
νατüτητεò: ßß νü κοντρüρη - Üποκαλýπτοντοò Ýτοι τÞ δýνομß του - Þ
νÜ üγορÜοη Ýνο üλλο χρþμq, üπωò κοß κüνει üγορÜζοντοò 2 κοýπεò,
τßò üποßεò κοντρüρει Þ ¸νατολÞ. ¹ Δýοιò ÝπαναλαμθÜνει τßò πßκεò
τηò, κοß τüτε ü Βορρ6ò, 6Ý6οιοò üτι Þ üγορÜ δÝν θü τελειþση ÝκεΤ,
üγορüζει 3 καρρÜ. ¹ ¸νατολÞ üγορüζει 3 πßκεò, ü Νüτοò 4 καρρÜ καß
Þ Δýοιò 4 πßκεò.

Σ' οýτü τü οημεßο ü Βορρ6ò εΤχε τÞν 6υνοτüτητα νÜ üγορÜοη 6
καρρü. ¸πειδÞ üμωò ýπfiρχε τß πιθανüτηò οß üντßπολοι νü ÜγορÜσουν
6 πßκεò, Ýοτω κοß μÝ κßνδυνο νÜ μποýν 1 μÝοο, üγορüζει 5 καρρü διü-
τι πιοτεýει üτι οß üντßπαλοι θü ÜγορÜοουν 5 πßκεò üπüτε θü μποροOοε

χνßδι Ýγινον ιbò Ýζfiò:
ΝΟΤΟΣ ΔΥΣΙΣ ΒΟΡΡΑΣ
(Φüν ΝτÝρ ('Α6αρÝλλι) (ΜüΘ)
Πüρτεν)
πüοοο 2πßκεò 3πßκεq
5 πßκεò ηüοοο 6 κορρü
ρεκüντρ πÜσοο πÜσοο

Δýο πßκεò οÜν πρþτη üγορÜ δεßχνουν μßο διφυλλßα üπü ηßκεò - οπο-

ΔDΛ¹
Σι{Ακ ΜΠΑΡ - κΔΦtΤΕΡιΔ

χOΡtγΙικ0 ΚΕι{ΤΡ0

* ξÝνοιαστεò þρεò στü

þραιüτερο σημεΤον τοý

Φαληρικοδ üρμου μÝ τÞν

μαγευτικÞ θÝα τÞò Κα-
στÝλλαò καß τοδ Παλ.
ΦαλÞρου,
* '¶νετο καß πολιτισμÝ-
νο περιβÜλλον.
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'Ο ΠολιÜρ Ýπαιζε 2l... Β65! (Üν 22. ΒχΒ, Αχζ3+' 23. ΠχΑ και

Πη1 + μüτ, üν 22, Βει, Βχπ+, 23. ΒχΒ, Αχζ3+ κ.τ.λ.

¶ριθμüò ÜδεΙαò Ýκδüσεωò :'Ατüφασιò ýπ' Üριθ. 45936 Ι 9977 Ι Ν2/25.11.1967
¾τονργεßον Προεδρßαò τÞò ΚνβερνÞσεω5 Q Διευθýνσει5 ωμφþνωò τþ νüμφ:
ΞßρÞνη l. ΠονρνÜρα, Βασ, Κωναωτßνου 2Ι, Υνχικü. Γρηγüριοò Γαλερüò, Γιασε-
υιþν 24, Υνχικü. Δηυ. ¹περινüò-Βοýκλιζαò, Δ. ΦαληρÝωò 37, ΝÝòν ΦÜληρον
| ¾τεýθυνοò τυτογραφεßου; Εýαγγελßα Ι, Κουφοý, ΔαααλÜκη 36, ¹θÞναι,
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Τü \ΙεγÜλσ ΚοτιdτÞιOτσ }1φοß |αμ-μüΖουλοι
ιετιι τýι üλοΖλÞιωσßγ των

ΣÝ κÜθε χþρα ýπÜρχει Ýνα μüνο ΜεγÜλο ΚατÜστημα,
- μÝλοò τÞò Παγκοσμßου ¸νþσεωò ΜεγÜλων ΚαταστημÜτατν
( ιNTERCoNτιNENτAL GRoUP oF DΕΡΑRτΜΕΝτ SτoREs )

ΛΑΙντΠΡοΠοΥΛοΙ

ΣτÞν ¸λλüδο, τü ¸φοß 
^ο-μπρüπουλοι εΙνοι τÞò Ýνþ-

;εωò οýτÞò. ΜÝ κοτοοτÞ,
μοτο ¶φοß Λομπ γιü οüò:
1)Χομηλüτερεò τιμÝò, διüτι Ýπιτυγχüνουν μοζικÝò

üγορÝò.
2)'Εγκοιρη ÝνημÝρωοτ στÞ δι€δνÞ ÝξÝλιζι τÞò μüδοò

3)-Οττι κοιγοýργιο ÝμπüρΕυμσ κυκλοφορεß διε-
δνþò

/ι) κοτ'εýδεßον Ýπικοινωνßο μÝ τΙò διεbνεßò πηγÝò
üγορþν, χωρßò τÞν μεοολü6ησι τρΙτων

5) Κολýτ€ρη ÝζυπηρÝτηοι, διüτι Ýφορμüζουν διÝ-
δνεßò μεθüδουò Ýκποιδεýοεωò τοý προσωη-

.4ιαηÝγουν ιτρßν Üιτü σÜs-γιÜ σÜs !
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ΑΣΣοΣ καß ΑΣΣοΣ ΦΙΛΤΡο πΑπΑΣΤΡΑΤοΣ
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